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احلـيـاة مـواقف فـاإلنـسـان منـذ أن وجـد فى هـذا الـكـون الـغامض
الــفـسـيح ومــنـذ أن بـدأ يـتــحـسس مـواطئ أقــدامه عـلى هـذه األرض
صـيره اآلنى الـعاجل كـعمله شغلـته جمـلة من اخلـيارات الـتى تتعـلق 
ـلـحــة ومـصـيـره اآلجـل احملـتـوم الـذى عــلى إشـبـاع رغــبـاته األولـيــة ا
ـوت تلـك اللـحظـة التى تـلخـصه حلـظة حـاسمـة فى حيـاته هى حلـظة ا
ـصـيـرين تـتـجلـى مـواقـفه وتـتـحدد يـواجـهـهـا وحـده ومـا بـ هـذين ا
واقف وخيارات مـرضية - نسبيًّا خياراته. غـير أنه فى سبيل إدراكه 
عـلى األقل - كـان بـحـاجـة إلى قـدر من احلـريـة يـسـمح له بـبـلـوغ هـذه
ـســئـولـيـة واالخـتـيـار هى ــنـال! وإذا كـانت احلـريـة وا الـغـايـة بـعـيـدة ا
عانى حتمل فيما حتمل عانى الكـبرى فى حياة اإلنسان فإن هـذه ا ا
ـعـنى أن حـاجـته لـلـحـرية إضـافـة إلى عـذابـات ذلك اإلنـسـان وآالمه 
إحساسه األلـيم بالـقهـر أمام قوى جـبريـة تتحـكم فى مصـيره وتـفقده
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الـعارضة لـشخـصيـته وحدها. إنه يـريد أن يـتحـدث عن شيء أكثر من
مـجـرد "أنـا" شيء خـارجى وهـو مـع ذلك جـوهـرى بـالـنـسـبـة إلـيه. إنه
يريـد أن يـحوى الـعـالم احمليـط به ويجـعـله ملك يـده. وهـو - عن طريق
ـتـشـوقـة الحـتواء ـتـطـلـعـة ا ـد هـذه "األنا" ا الـعـلم والـتـكـنـولـوجـيـا - 
العالم إلى أبـعد مجـرات السمـاء وإلى أعمق أسرار الـذرة. كما يربط
ـشـتـرك لـلـناس - عـن طريـق الفـن - هـذه "األنا" الـضـيـقـة بـالـكـيـان ا
وبـذلك يـجعل فـرديـته اجـتمـاعـية"(٢). والـتـجربـة الـشعـريـة التى نـحـتفى
انًـا راسخًا بـأهمـية جتاوز جـزئيته بحضـورها هنـا يؤمن صـاحبهـا إ
احملدودة إلى كـلية يـسعى إلى احتـضانهـا وتبنى قـضاياهـا مرتديًا -
لـتزم يـقول مـحمـد إبراهـيم أبو سـنة صاحب فى ذلك - زى الـشاعـر ا
ـلك هـذا احلـضـور احملـتـفـى به "وأعـتـقـد أن شـاعـر الـعـالم الـثـالث ال 
لـحة وهى كثيـرة وال يستطيع اإلفالت تـرف العزلة عن قـضايا بالده ا
ـا هـو أبدى مـن همـومه لـلـتـفرغ لـكـيـمـياء األلـفـاظ. إن الـشـاعر يـعـمل 
وخالد ولـكنه ال يستطيـع أن يصل إلى ذلك الكلى إال من خالل ما هو
جزئى وعابـر. إنه مبـشر بـروح إنسـانيـة عامة تـسودهـا احملبـة والوئام
ــيـة وقـيم تـربط بـ ـا يـدعـو إلى أخالق إنــسـانـيـة عـا والـتـفــاهم ور
جـمـيع الـبـشر"(٣). وااللـتـزام حـسبـمـا يـرى "سـارتـر" مـتأصل فـى فعل
الكـتـابة فـأن تكـتب "يعـنى أن تتـكلـم وأن تتـكلم يـعنى أن تـكشف عن
مـظهـر من العـالم بغـية تغـييـره. األدب - إذن - هو نـتيـجة موقف واع
لـتـزم مـخـتـلف عن اآلخـرين لـيس أو غـيـر واع إزاء الـعالـم. الـكاتـب ا
ا ألنه مدرك له وراغب فى التوصل بسبب أنه منخـرط فى العالم وإ
إلى أصــفـى وأكــمل إدراك لــكــونه مــنــخــرطًـا"(٤) . وشــهــوة اإلصالح

ـعــانى الـفـارقــة فى حـيــاته هى الـتى حــريـته فى االخــتـيـار كل هــذه ا
شــكـلت آالمه وعـذابـاته وضـاعـفـت من إحـسـاسه بـاالغـتـراب عن ذاته
تـجدد مع اآلخر احلقة. ولـقد بدا من خالل صـراع اإلنسان الـقد وا
ـعـانى - سـواء كـان هــذا اآلخـر فـردًا أو جـمـاعـة أو مــؤسـسـة - أن ا
الـكـبـرى فى حـيـاته تـتـمثل فـى رغبـته الـقـويـة فى احلـريـة والـقـدرة على
ا شـروطة و االخـتيار والـفعل بـعيـدًا عن األطر اجلـاهزة وحدودهـا ا
كــان وجـــود اإلنــســان هــو "وجـــود فى" أي إن اإلنــســان مـن صــفــاته
اجلوهرية أنه محاط بالغير أو فى حالة تع مع الغير فليس ثمة ذات
مـفـردة مـعـطـاة وحـدهـا بل كل ذات تـفـتـرض بـطـبـيـعـتـهـا الـغـيـر الذى
تـساكـنه وتوجد مـعه فإن هـذا الغـير يسـتولى - بـالطـبع - على وجود
ا يـفرضه عـليـها من أحـوال وأوضاع حتـى ينتـهى األمر إلى الـذات 
أن تذوب الـذات فى الغير أو فى الـناس فال تفكر إال كـما يفكرون وال
تـفـعل إال كمـا يـفعـلون وال تـشـعر إال كـمـا يشـعرون وهـذا مـا يسـميه
"هـيدجـر" بـالـسـقوط(١) واإلنـسان من خالل سـعـيه احلـثـيث إلى جتاوز
هذا السقوط الذى يفقده تميزه ويتحكم فى خياراته هَبَّ إلى التعبير
عـمــا يالقـيه جـراء هــذا الـسـقـوط من آالم وعــذابـات فى أشـكـال وأطـر
مـختـلفـة من نشـاطاته يـأتي عـلى رأسهـا الفن وبـالتـحديـد فن الشـعر
الذى هـو مدار حديـثنا فى هـذا الكتـاب وذلك ألن اإلنسان الـشاعر ال
" بل يـســعى إلى اخلـروج من يــكـتـفى فــقط "بـأن يــكـون فــردًا مـنـعــزالً
جزئية حياته الفردية إلى كـلية يرجوها ويتطلبها. إنه يسعى إلى عالم
ـنطق وهـو يثـور على اضـطراره إلى أكـثر عـدالً وأقرب إلى الـعقل وا
إفــنـــاء عــمــره داخل حــدود حـــيــاته وحــدهــا داخـل احلــدود الــعــابــرة
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نبى عـظيم أو فـيلـسوف كـبيـر قبس من الـشعر"(٦). ولـقد انـحاز مـحمد
تمثل فى إبراهيم أبو سـنة منذ نـعومة أظافره لـذلك القبس النـورانى ا
ـارس فيه حريـة مطلـقة تأخـذ بيده الشعـر باعتـباره خيـارًا ومسلـكًا 
ـشروطـة مع الغـير حثـيثًـا إلى إدراك ذاته احلقـة بعـيدًا عن إقـامتـها ا
ا يفرضه عـليها من أحوال وأوضاع لى عليها اخـتياراته  الذى قـد 
تـنــتـقص من ذاتـيـتـهـا وتــنـال من إحـسـاسـهـا بـالــتـفـرد. يـقـول مـحـمـد
إبراهـيم أبو سنـة: "الشعـر عندى كـاحلب  كالهما سـعى حميم لـعناق
طلقة وكالهما تعبير شاعر الفياضة والعواطف ا العالم: نهران من ا
وتان فى صميم بـالغ اإلنسانيـة عن ضرورة اجلمال وهـما ينمـوان و
اإلرادة البـشرية وخارج هـذه اإلرادة أيضًا ومنـذ وعيت ذاتى وتأملت
وجودى وحياتى تعتمد فى حتقـقها على جذرين عميق هما : الشعر
واحلب ... يتـطلب احلب شجاعـة التخلى عن الـذات لالحتاد باحملبوب
واجهة الظلم والقبح دفاعًا ويتطلب الشـعر النظر فى عينى احلقيـقى 

عن احلرية والعدل واجلمال"(٧).
ـتابـع لتـجـربـة الـشـاعـر الـكـبـيـر مـحـمـد إبـراهـيم أبـو سـنـة مـنذ وا
صــدور ديـوانه األول "قــلـبى وغــازلـة الــثـوب األزرق" عــام ١٩٦٥ حـتى
ديـوانه األخـيـر "مـوسـيـقى األحالم" الـذى صـدر عـام ٢٠٠٤ سـيـشـهد
ــانًــا راسـخًــا بـدوره فى حــيـاة وعــيًــا قـويًّــا لـديه بــقــيـمــة الـشــعـر وإ
اإلنــسـان ذلـك الـدور الــذى يـتــخــطى تــخـوم الــفــيـوضــات اجلــمـالــيـة
والتـأثيرات العاطفيـة التى ال غنى لإلنسان عنـها ليحتل - إضافة إلى
قاوم ذلك - مـوقع احملفـز على الفـعل وإحداث الـتغـيير ويـتخـذ دور ا
لـعـوامل الـزمن وهى تـعـمل جـاهـدة علـى هتك بـهـاء اإلنـسـان عـلى هذه

والـعـمل من أجل إحـداث الـتـغـيـيـر مـنـذ أن نـادى بـهـمـا "شيـلـى" وهـما
لتزم حجر الزاوية فيما يسعى ألن يقيمه من ثالن بالنسبة للشاعر ا
بـنـاء .يـقــول مـحـمـد إبـراهـيـم أبـو سـنـة: "إن رسـالـة الــشـاعـر مـتـعـددة
الزوايا مـعقدة الـتكـوين ولكن فى صمـيمـها يكـمن الضـمير والـشاعر
ملـتزم أسـاسًـا بإبـداع فن عظـيم قبل تـوظـيف هذا الـفن فى خدمـة أية
ـيـة الـتى تظل ـراصـد الـعا أهـداف أخرى. إن الـشـعـراء هم نوع من ا
عالقتـها بـالكـون دائـمًا شـديدة الـصلـة بوظـيـفتـها اإلنـسانـية ومـنذ أن
قرأت كـلمة "بيسـن شيلى" "إننى أحمل شـهوة إلصالح العالم" وصدى
هـذه الكلمـة ال يفارق وجـدانى وأظن أننى شاعر ذو نـزعة أخالقية"(٥).
وهكذا يـكشف الـشاعـر محـمد إبـراهيم أبـو سنـة - فى غيـر مواربة -
نـزع الذى يتـماثل فيه نـزع األخالقى ذلك ا عن جوهر رسـالته ذات ا
أصحاب النفوس العوالى من األنبياء والشعراء والفالسفة. "إن شهوة
إصالح العالم هى القوة الدافعة فى حياة الفيلسوف والنبى والشاعر.
ألن كالًّ منهم يـرى النقص فال يحـاول أن يخدع عـنه نفسه بل يـجتهد
فى أن يرى وسـيـلة إلصـالحه ويجـعل دأبه أن يـبشـر بـها وقـد يـحمل
الفالسفة واألنبياء رؤية مرتبة للكون وقد يصطنعون منهجًا مرتبًا فى
الـنـظـر إلى نـقـائـصه وقـد يـبـشـرون بـنـظـريـات مـرتبـة فـى جتـاوز هذه
الـنـقـائص ولـكن الـشـعـراء يـعـرفـون أن سـبـيلـهـم هى سـبـيل االنـفـعال
والـوجــدان وأن خـطـابـهم يـتـجه إلى الـقـلـوب. وقـد يـكـون أثـرهم أكـثـر
عـمـقًـا; إذ إن الـتـعـلـيم والـنـصح اجملـرد مـقـيـتـان إلى الـنـفس كـمـا أن
التـعـبيـر بالـصـورة أعمق أثـرًا من الـتعـبيـر بـاللـغة اجملـردة. وكـثيـرًا ما
أدرك األنبياء والفالسفة ذلك فـاصطنعوا منهج الشعراء ففى آثار كل
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(١)  يراجع: د/ عـبد الـرحمن بـدوى - دراسات فى الـفلـسفة الـوجوديـة - مكـتبة
صرية - القاهرة ١٩٦٦ صـ٢٠. النهضة ا

(٢)  يـراجع : إرنـست فـيـشـر - ضـرورة الـفن - تــرجـمـة أسـعـد حـلـيم - الـهـيـئـة
صرية العامة للكتاب - مكتبة األسرة - ١٩٩٨ صـ١٥. ا

(٣)  يـراجع : محـمد إبـراهيم أبـو سنـة - طريـقى إلى الـشعـر - نقال عن كـتابه :
صرية العامة للكتاب - ١٩٨٢ صـ١٠. أصوات وأصداء - الهيئة ا

ــلـتـزم - تـرجـمــة سـعـدى يـوسف - دار (٤)  يــراجع : مـاكس اديـريث - األدب ا
عال - عدن ١٩٨٤ صـ٣٤ ٣٥ الهمدانى للطباعة والنشر - ا

(٥)  يراجع : محمد إبراهيم أبو سنة - أصوات وأصداء صـ ١٠٨ ١٠٩.
ـصريـة العـامة (٦)  يـراجع : صالح عبـد الـصبـور - األعمـال الكـاملـة - الـهيـئة ا

للكتاب ١٩٩٣ - صـ١٠٥-١٠٦.
(٧)  يراجع : محمد إبراهيم أبو سنة - أصوات وأصداء - صـ ٩٣  ٩٤.

(٨)  يـراجع : محـمد إبـراهـيم أبو سـنة - ديـوانان من الـشـعر: حـديقـة الشـتاء -
ـصـرية الـلبـنـانيـة القـاهرة ٢٠٠٦ صـ ـة - الدار ا والـصراخ فى اآلبـار الـقد

 .١٠٩ - ١١٠

األرض. وإذا كـانت اخليـبة والـفـشل يالحقـان احلب واجملد - حـسبـما
يـرى مـحـمد إبـراهـيم أبـو سـنـة - "فـإن الشـعـر ال يـصـبح مـجـرد عزاء
ا يـصبح الـشعر مـقهـور لذوات ال جتـد السلـوى فى عالم يـتهـاوى وإ
الـقـلـعـة الـتى تـعتـصم بـهـا الـروح... إن الـشعـر يـجـعل مـا هـو تـاريخى
وجـزئى أبـديـا وكــلـيـا ولـيس هــذا إال ألنه يـصل إلى صــورة احلـقـيـقـة

اخلالدة من خالل جتسدها فى العابر واحملدود"(٨).
ونــحن فى سـبـيل سـعــيـنـا إلى نـيل احلــريـة ونـشـدان الـعـدل ومن
خالل رغـبتـنـا فى مالحـقة اجلـمـال سنـعمـل - هنـا - علـى إقامـة حوار
منـتج مع هذه الـتجـربة الـشعـرية شـديدة الـتميـز من أجل تـأصيل هذه
ـعرفية واجلمالية وذلك على ضوء رؤية القيم والكشف عن روافدها ا
مـنهـجيـة تعـتمـد النص الـشعـرى موقـفًا فـكريًّـا وجمـاليًّا تـتكـشف على

سارات. هداه الرؤى حتدد ا
د/ عبد احلكم عبد احلميد العالمى د/ عبد احلكم عبد احلميد العالمى 
القاهرة ٢٠٠٨القاهرة ٢٠٠٨
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احلــديث عن اخلـطــا واألثـر فى جتــربـة مـحــمـد إبــراهـيم أبــو سـنـة
ـا - يجيء مـالئمـا لـهـذا الـفـصل الـذى يـتـعلق الـشـعـريـة مـفـتـتح - ر
بـرحــلـة هـذا الـشــاعـر الـكــبـيـر مـنــذ أن بـدأ خـطــواته األولى عـلى هـذه
ـعرفـيـة والثـقـافيـة التى األرض ويـتـعلق كـذلك بـاحلديث عن مـكـوناته ا
ألـقت بظاللـهـا علـيه وأسـهمت فى تـوجـيه مسـارات جتربـته اإلنـسانـية

والشعرية على السواء.
القرية/ بدايات التكوين:القرية/ بدايات التكوين:

ــركــز الــصف الــتــابع حملــافــظــة اجلــيــزة فى فى قــريــة "الــودى" 
جـمـهوريـة مـصر الـعربـيـة وبالـتـحديـد فى ١٥/٣/ ١٩٣٧ ولـد محـمد
إبراهيم أبو سنة ومنذ أن بـدأ يتحسس خطاه على تراب هذه القرية
تـفـتحت عـيـونه عـلى خطـا أقـرانه وهم يسـعـون فى طـريقـهم إلى مـكتب
ـكـتب الـذى سـرعـان ما أصـبح حتـفـيظ الـقـرآن فى تـلك الـقـريـة ذلك ا
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ـاء االنـحــسـار كــان يـتــجـلى أمــامى مـشــهـد ال يـنــسى كـان تــراجع ا
يكشف لزمن قصـير عن قطيفة ناعمة سوداء سـرعان ما ينتشر فوقها
هذا النبـات األخضر الـذى يسمى "السـعد" زاهى اخلضـرة يتألق فوق
الـنـدى فى الـصـبـاح البـاكـر. كـان هـذا الـنـبـات يـبـدو كـماليـ الـنـجوم
اخلـضــراء فـوق لـيل يـنــبـسط عـلى األرض. يــصـعـد الـنــور من الـسـهل
ـشـاهد الـتى مـا فتئ األسـود فيـولـد الفـرح الـغامـر فى قـلبى"(٢). تلك ا
محمـد إبراهيم أبو سـنة يستـدعى صورتها كـلما جثم عـلى قلبه ما فى
دى ـديـنـة من زيف وشـقـاء يـقـول فى مـقـطع "أقـبـلى" من قـصـيـدة "ا ا

ينتحب":
قرأتك فى الريح

طر كان ا
يحاول نقش مالمح وجهك فى ليلة باكية

ولكن بعض حروفك ناقصة..
... والوجوه التى تعبر اآلن...

دينة ال تقنع القلب... ... وسط ا
... أن يتوقف ال تشبه اجلميع

طلبتك فى الليل..
... حاولت صنعك لكننى

ما رجعت بغير اإلشارة فى احللم(٣).
الرحيل إلى القاهرة:الرحيل إلى القاهرة:

ترك محـمد إبراهيم أبـو سنة شـواطئ األنهار وسـهول اجلبال فى
ـديـنــة/ الـقـاهــرة وهـو مـا يـزال فـى الـعـاشـرة من قـريـتـه ورحل إلى ا

مـحـمـد إبـراهـيم أبـو سـنـة واحـدا من رواده شـأنه فى ذلك شـأن بـقـيـة
درسة األقران من صبـيان القرية وكان فى الوقت نـفسه يتردد على ا
االبتدائيـة. وقد كان لنشأته األولى هذه األثـر البالغ فى تهيئة وجدانه
وإذكـاء روحه وإكسـابه فيـضا من اجلـمال الـذى أسهم - كـما سـنرى
- فـى إرهاف مـشاعـره وتـنقـيـة أحاسـيـسه فقـد تـنسم الـطـفل محـمد
إبـراهـيـم أبـو سـنـة - مـنـذ نـعـومـة أظــافـره - شـذا الـغـيـطـان ورحـيق
ـكتـنزة بـحـيويـة الثـمـار وتأثـر بوهج األفـران ورائـحة اخلـبز ـواسم ا ا
الـطـازج الـذى سـوتـه األيـدى اخلـشـنـة الـدافـئــة ووضـعت فـيه الـقـلـوب
ــكـان الــذى صـاغ الـغــضــة احلـانــيــة عـصــارة احلب.. إنــهـا الــقـريــة ا
ـنظـومة الـروحـية ألبى سـنة وهـى الكـلمـة التـى سيـرددها فى شـعره ا
كـثيرا مـنذ أن عـرف طريقه لـنشر أشـعاره فى نـهاية اخلـمسيـنيات من
القرن الـعشـرين... ستـظل كلـمته األثيـرة "قريـتى" تتـردد فى القـصيدة
مثل "غابـة" جبران خلـيل جبران و"خـمائل" إيلـيا أبى ماضى و"كوخ"
مـحـمـود حـسن إسـمـاعـيل و"أطالل" إبـراهـيم نـاجى وتـلك "الـنـارجنـة
ه ـكـونـات عـا ـعـطى الـهــمـشـرى رمـزا  الـذابـلـة" الـتى اتـخــذهـا عـبـد ا
الــنـفـسى واالجــتـمـاعى والــشـعـرى وتـمــنى لـو دامت له ودام الـزرزور
يغـرد فى أرجائهـا كذلك مـثل "بحرة" المـارت ومـثل "األرض البوار"

التى سكنها رجال "إليوت" اجلوف(١).
وعن قـريته يـتـحدث مـحمـد إبـراهيم أبـو سنـة واصـفا إيـاها بـقوله:
"تـقع قـريتـنـا "الـودى" عـلى شـاطئ الـنيـل وعلى مـقـربـة من الـصـحراء
الـشرقـيـة كان الـنـهر يـغـمر فى مـرحـلة الـفـيضـان هـذا السـهل الـضيق
الــذى يـقـع أسـفـل الـقــريــة وعــنــدمــا كـان هــذا الــفــيــضــان يـأخــذ فى
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حفظى للقـرآن الكر بلغته اجلليلة قـد جعل اللغة اجلزلة مألوفة لدى
درسة فكنت أنفر من اللغة السهلة ومن كل أدب حديث وفتنت بهذه ا
درسة الـعذرية وهم شعراء الشـعرية التى عرفت فى األدب الـعربى با
ــعـاصـر ومـنـهم جـمـيل بن كـانـوا أقـرب إلـى مـصـطـلح الـرومـانـسـيـة ا
معمـر ومجنـون ليلى وكـثير بن عـبد الرحـمن وغيرهم(٦). ثم يواصل
عرفيـة والثقافية من خالل محـمد إبراهيم أبو سنـة كالمه عن روافده ا

قتطفات التى سنوردها تباعا: هذه ا
لقد كـنت شديـد الطمـوح لتغـييـر حياتى وكـان جمـال عبد الـناصر
يقود ثورة ٢٣ يولـيو متبنيـا فكرة التغـيير االجتمـاعى وحتقيق العدالة
والـكـرامة الـقومـية وحتـركت كتـلة ضـخمـة من الطـبقـة الفـقيـرة لتـرتفع
توسطـة الصغيـرة وخرج من حرب عام ١٩٥٦ إلى مستوى الـطبقـة ا
بـطال قـوميـا كان أعـظم مـا منـحه لى وجلـيلى جـمـال عبـد الـناصـر هو
كـتبـات العـامة وأولـعت بـشعـراء مدرسة األمل... وبـدأت أتردد عـلى ا
درسـة التـى ظهـرت عام ١٩٣٢ لـتشـكل خطـوة متـطورة أبولـلو هـذه ا
بـعـد مـدرسـة اإلحـيـاء الـكالسـيـكـيـة الـتى كـان رائـدهـا محـمـود سـامى
البارودى وأحـمد شوقى وحافظ إبـراهيم أما أبـوللو فـكانت تشبه إلى
ــدرسـة الــرومـانـســيـة فى الــشـعــر األوربى. عـرفـت شـعـر حــد كـبــيـر ا
إبراهـيم نـاجى وعـلى محـمـود طه وبشـارة اخلـورى ومحـمـود حسن
ــتــرجــمــات لالمــرتــ إســمــاعــيل وأبــو الــقــاسم الـــشــابى وبــعض ا
"الــبـحــيــرة" والــفـردى مــوســيه "الـلــيــالى" ومع ذلك ظــلت االجتــاهـات

التقليدية فى الشعر خاصة مسيطرة على وجدانى.
الئـكـة بـدر ــعـاصـرة بـريــادة نـازك ا * جـاءت الـثــورة الـشـعـريـة ا

درسة لتحفيظ القرآن العمر رغبة منه فى إتمام تعـليمه الدينى فبدأ 
الــكـر تــســمى مــدرسـة "شــيــوه كــارقـادن" تــطــبق الــنـظـم الـتــركــيـة
ا كـنت قد ولدت الـصارمـة. يتـحدث أبو سـنة عن هـذه الرحـلة قـائالً "و
دينـة سجـنا كـبيرا على شواطـئ األنهار وسـهول اجلـبال فـقد بـدت ا
ولــكـنــنى كــنت مــغــرمًــا بــالــتــجـول فـى الـشــوارع وال أكف عـن قـراءة
الالفـتـات الـتى حتـمل أسـماء احملالت الـتـجـاريـة واألطبـاء والـشـركات
ــديـنــة لـلــتـغــلب عـلى ويـبــدو أن هـذه كــانت وسـيــلـتى لــلـتــعـرف عــلى ا
إحسـاسى العميق بـالغربة"(٤). ذلك اإلحساس الـذى تسرب إلى شعره
ديـنة بكل بـعد ذلك مـحدثًا صـداما عنـيفا - كـما سـنرى - بيـنه وب ا
مـا بـهـا مــن زيــف فـــى مـواجـهـــة الـقـريـة بـكـل مـا حتـمـله من طـيـبـة

ونقاء.
عهد وبعد أن حفظ القرآن الكر التـحق بالتعليم األزهرى فبدأ با
راحل التـعليمية باألزهر الدينى االبتـدائى الذى قاده إلى التدرج فى ا
الـشريف حتى تخرج فى كـلية الدراسات الـعربية بجـامعة األزهر عام

.(٥)١٩٦٤
عرفية والثقافية: عرفية والثقافية:الروافد ا الروافد ا

ـديــنـة نــهــائـيــة فـقــد كـان يــعــود خالل إجـازته لم تــكن إقـامــته بــا
تسع لـلقـراءة: «كنت أعود الـصيفـية إلى قـريته حـيث األسرة والوقـت ا
لالنضمام ألسرتى وهناك عثرت فى مكتبة أحد األقارب على عدد من
الكتب واجملالت األدبـية منـها كتـاب "على هامش الـسيرة" لـلدكتور طه
حـس وكتاب "شاعـر الغزل" لعبـاس محمود العـقاد عن أشهر شاعر
عربى فى الغـزل فى عصر بنى أمية وهـو "عمر بن أبى ربيعة"... كان
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وسـيـقى والـفـنـون الـتشـكـيـلـيـة وتطـور مـفـهـوم الـلغـة تـطـورا كـبـيرا وا
فدخلتها ألفاظ عامية وأجنبية.

كنت مـازلت واقعا حتت سيطرة االجتـاهات التقليـدية فوقفت بعناد
ـجـمـوعة أدبـاء رابـطة فى وجه هـذه الـثـورة الشـعـريـة إلى أن تعـرفت 
األدب احلــديث وهم مــجـمــوعـة مـن الـشــعـراء والــقــصـاصــ والـنــقـاد
يفيضـون حماسة للجديد فى األدب وحـضرت ندواتهم وألقيت شعرى
أمامهم وخـجلت على الـفور من أسلـوبى العتيق فى الـكتابـة واالعتقاد.
كان مـنطقـهم مقـنعـا وشعرهم أكـثر عـصريـة وفاعلـية وقـربا من الذوق
عاصـر وذهلت لسـعة إطالعهم عـلى األدب العـربى واألجنبى بـينما ا

تقف ثقافتى عند العصر العباسى.
اقـتـحــمت عـالم الــقـراءة الـفـســيح بـعـطـش ال يـرتـوى وهـمــة كـبـيـرة
وطــمـوح ورغـبـة فى الـتـأثـر الـتـخــلـقى والـغـريب أنـنى بـدأت من األدب
ى القد فـقرأت اإلياذة واألوديـسة لهـوميروس واأليـام واألعمال العـا
لهـسيـود والكـوميـديا اإلهـليـة لدانتـى وفن احلب ألوفيـد ومسـرحيات
ـسرحيـة روميـو وجوليـيت وعزمت على شـكسبـير الذى بـدأت قراءته 
قـراءة كل مـا تقع عـيـنى علـيه من مـسـرحيـات مـترجـمـة له وأظن أننى
ل وترجمة فقود  قرأت معظم أعماله وبعض أجزاء من الفردوس ا
رائـعة لـبـرومـيثـوس طـلـيقـا لـشيـلى وأسـفـار تـشايـلـد هـارولد لـبـيرون
وقـرأت مع الـدكـتور لـويس عـوض أكـبر نـاقـد مـصرى مـعـاصـر بعض
مـخـتـارات من الـشـعـر اإلجنـلـيـزى فى الـكـنـز الـذهـبى كـمـا قـرأت فى
ـثــالـيـة واإلسـالمـيـة وكــتـاب الــشـعـر ـاديـة والــوجـوديــة وا الــفـلــسـفــة ا

ألرسطو.

شاكـر الـسـياب كـمـال عـبد احلـلـيم عـبـد الرحـمن الـشـرقاوى صالح
عـبــد الـصـبـور عـبــد الـوهـاب الـبـيــاتى أدونـيس لـتـهــدم نـظـام الـبـيت
القـد وبالتالى بناء القـصيدة نفسه تلك الثـورة التى جاءت انعكاسا
ة ـا حـدث لـلواقع الـسـيـاسى العـربى من تـصـدعات خـاصـة بعـد هـز
ة الـتى كان من الـعرب أمـام إسـرائيل فى حـرب (١٩٤٨) هذه الـهـز
أخـطـر نتـائجـها قـيام الـكيـان الصـهـيونى الـذى مثل حـدثا كـارثيـا هز
اجلـذور الـقـومـيـة وأحـدث ارتـبـاكـا بل انـهـيـارا لـلـنـظم الـتـقـلـيـديـة فى
الـوطن الـعـربى وكـانت ثـورة ٢٣ يـولـيـو فى مـقـدمـة األحـداث الـكـبـرى
نطقة تغييرا جذريا وشامال ولقد كان التى أسهمت فى تغيير منـاخ ا
لهذه األحـداث األثر البالغ على الشعـر الذى أراد أن يتحرر هو اآلخر
ة فتفجرت هذه الثورة - أى ثورة الشعر - من عبودية القواعد القد
الـشـامـلـة واجلـذريـة لـتـنـال من األسـس الـراسـخـة لـلـقـصـيـدة الـعـربـية
ـعـنـاه وحترك ـكـتفى  ـقـفل ا الـتقـلـيـدية فـقـد انـتهـى مفـهـوم الـبيت ا
الـبــيت إلى ســطــر غـيــر مــحـدد الــطـول وإن كــان يــلـتــزم نــفس الـوزن
الـشــعـرى دون جلـوء حلـتـمـيـة الــقـافـيـة أو سـيـمـتــريـة الـتـفـاعـيل وبـدأ
التـركـيـز عـلى الـوحـدة العـضـويـة وظـهـرت الـصورة الـشـعـريـة كـوحدة
أساسية فى التعبير وتبنت احلركة كثيرا من مفاهيم الشعر األوربى
كــمــا عــبـرت عن طــمــوح اإلنــسـان الــعــربى وتــطــلـعه إلـى اخلـروج من
العـصور الوسطى إلى العـصر احلديث بكل آالم وآمال الـتغيير وحلق
ـيــة فـاسـتـخــدم األسـاطـيـر الـشــعـر الـعـربـى فى سـمـاء الــثـقـافـة الــعـا
الـيونـانيـة والـفرعـونيـة والبـابـليـة والفـينـيقـيـة واآلشوريـة كمـا استـخدم
ـسـرح والــسـيـنـمـا ـونـتـاج وتــأثـر بـا األقـنـعـة الــتـاريـخـيـة وأســلـوب ا
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تصوفة أمثال: محمد بن عبد اجلبار النفرى الشعراء بأسالفهم من ا
واحلـسـ بن منـصـور احلالج وعـمـر بن الفـارض وغـيـرهم من كـبار
ـلـيـئـة بـاإلشارات ـهم الـعـرفـانـيـة ا ـتـصـوفـة بقـصـد اسـتـبـطـان عـوا ا
والـفيـوضـات والـرمـوز عن طـريق إعـادة إنتـاجـهـا فى جتـارب شـعـرية
اتسـمت بالكثير من التمـيز والنفاذ. ولقد أدرك الـشاعر محمد إبراهيم
أبـو سـنـة هـذه األجـواء مـنـذ بـواكـيـر حـيـاته فـكـان لـهـا بـالغ األثـر فى
تكـوينه الروحى يـقول أبـو سنة: إن تـكوينى الـروحى يقودنى فى كـثير
من األحـيان إلى االنـدماج فى الـتـجربـة الشـعريـة الـصوفـية اإلسالمـية
ـثنوى جالل الدين العـظيمـة وقد بلغ بى التـأثر حدا بـعيدا بـعد قراءة 
الـرومى ومختـارات من الشـعر الـفارسى لـكبار شـعراء الـفرس حافظ
وســعــدى وفــريــد الــدين الــعــطــار وفى الــعــربــيــة عــمــر بـن الــفـارض
واحلالج"(٨). والـذى يـتأمل اإلهـداء الـذى صَدَّر به مـحـمد إبـراهـيم أبو
ســنـة ديـوانه األول "قـلــبى وغـازلـة الـثـوب األزرق" ســيـدرك عـلى الـفـور
مدى تأثره الباكر بهذه العوالم  وتلك الرموز التى أدارها العرفاء من
ـتصـوفـة خاصـة "جالل الـدين الرومى" فى "مـثـنوى الـنـاى" يقـول أبو ا

سنة:
إلى الذين يصرون على إنفاذ احلب ومجد اإلنسان:

إن يكن غيرى قد يعزف فى ناى ذهب
فاغتفر يا شعب أن أعزف فى ناى حطب
ليس فى اآللة حس إن فى الروح الطرب

ا جئت محب(٩). أنا ما جئت أغنى إ
ـا هو فيض من رمزيـة الناى عند جالل وقف إ فالـناى فى هذا ا

تـعـلـقـت بـأشـعـار لــوركـا وأرجـوان وإلـيـوت وولـت وتـيـمـان وروبـرت
فروست وبابلونيـرودا وأزرا باوند وإدجار آالن بو وبودلير. وفى مطلع
ـوجة" لنازك تأثرى بالـشكل اجلديـد فى الشعر أخـذت بديوان "قراءة ا
الئـكة الـتى كـان لهـا فضل حتـولى كـليـة إلى احلداثـة الـشعـرية كـما ا
تـأثـرت بـشـاعـر عـربى آخـر هـو نـزار قبـانى وحـمـلت مـعى إلـى قريـتى
أثــنـــاء اإلجــازة مـــجــمـــوعــة هـــائــلـــة من الـــروايــات: احلـــرب والــسالم
وتى واألبله ـة والعقـاب وبيت ا لتولـستوى واإلخوة كـرمازوف واجلر
والزوج األبدى لدسـتيوفسكى ومدام بوفارى لفـلوبير والعجوز والبحر
ن تـدق األجــراس لــهــيـمــنــجـواى ومــجــمـوعــة الــقــصص الـقــصــيـرة و
سرح غرامـا قويا فبدأت برجل لـتشيكوف ومـوباسان كما أغـرمت با
صـرى توفيـق احلكيم سـرحى ا األقـدار لبـرناردشـو وأعمـال الكـاتب ا
ثم ابسن وبـريخت وبـرانديـللـو وسارتـر وقد ظل شـكسـبير عـلى الدوام
فى مكانة متميزة فى نفسى إذ إننى أعتقد انه أعظم شاعر خلقه الله.
* تـأثـرت بالـرمزيـة الفـرنـسيـة ولكن الـرومانـتـيكـية اإلجنـليـزية هى
التى طبعت خصائصهـا فى وجدانى ألعماق وآماد بعيدة كما اطلعت
سـرحـيـة والـروائـيـة وبـعض األعـمال عـلى أعـمـال طـاغـور الـشـعـريـة وا
الــروائـيـة الـيــابـانـيـة وكـذلـك بـعض الـتـرجــمـات لـشـعـراء أفــريـقـيـا وفى

مقدمتهم لوبولدسنجور(٧).
التصوف رافدا ومعيارا:التصوف رافدا ومعيارا:

مـثلت الـتجـربة الـصوفـية بـرموزهـا وأقطـابهـا رافدا علـى قدر كـبير
من الفاعلية والتأثير فى جتارب شعرائنا احملدث أمثال : صالح عبد
الصـبور ومحـمد عفـيفى مطـر وأدونيس وغيـرهم فقد اسـتعاذ هؤالء
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لصيقـة بالتـجربة الـشعرية فـمما يـجمع بيـنهما "أنـهما يـؤسسان وحدة
ينصهر فيها الفكر والشعور وينتظمان فى نسيج متالحم بحيث يؤول
ــعــنى أنــنـا فى الــشــعــور إلى فـكــر ويــنــقـلـب الـفــكــر إلى شــعـور... 
ـشاعـرنا الـتصـوف وفى الفن عـلى السـواء نـشعـر بأفـكارنـا ونفـكر 
ويعد اخلـيال عالقة جـامعـة ب التـجربة الـصوفـية والتـجربة الـشعر إذ
فـيهـما يـسيـطر اخلـيال من حـيث هو وسـيط وعامل إدمـاج: وسيط ب
ـظـاهر فـى مركب احلس والـفـهم وإدمـاج من شـأنه أن يـدخل كـثـرة ا
واحد"(١١). وهذا التـالقى ب جتربـة كل من الشـاعر والـصوفى جعل
شاعرا رائدا مثل صالح عبد الصبور يفسر عملية اإلبداع نفسها من
منظـور عرفانى صـوفى فيقـول: إننى أحب التـجربة الـصوفية ذلك ألن
التجربة الصوفية شبيهة جدا بالتجربة الشعرية. إن كتابة قصيدة هى
نوع من االجتهاد قد يثاب عليه الشاعر بقصيدة أو ال يثاب لذلك قال
ـتـصـوفة يـجـتـهـد ويـتعب ـضى فى طـريق ا الـصـوفـيون إن اإلنـسـان 
ولكنه قـد ال يهبط عليه شيء أو ال يفتح عـليه بشيء وهذا الفتح ليس
إال تنزالت من الله"(١٢). فكتـابة القصيدة تـشبه - حسبما يرى صالح
عـبـد الـصـبـور - رحـلـة من رحالت الـعـروج الـصـوفى وهى فى الـوقت
نـفـسه تمـثل نـوعـا من احلوار الـثالثى الـذى يـبدأ خـاطـرة فـيظن من ال
يـفهـمه أنـها هـابطـة من مـنبع مـتعـال عن البـشـر على نـحو مـا جند فى
مـحاوالت القـدماء من اليـونان والعـرب فى تفـسير والدتـها ولكـنها فى
احلـقيـقـة كـائن صـوفى مـتـنـام تمـر والدته الـفـنـيـة برحـلـة مـضـنـية ذات

مراحل ثالث:
األولى: أن ترد على الشاعر فى هيـئة وارد يستغرق القلب ويكون

الــدين الــرومى الــذى يــرى فى هــذه اآللـة أفــقــا ال نــهـائــيــا من الــبـوح
واإلفــضـاء من خـالل مـا تـصــدره من أنــغـام جتيء مــحـمــلـة بـالــشـجن

واحلن يقول جالل الدين الرومى:
استمع للناى كيف يقص حكايته إنه يشكو

آالم الفراق يقول:
"إننى منذ قطعت من منبت الغاب والناس

رجاال ونساء يبكون لبكائى
إننى أنشد صدرا مزقه الفراق حتى أشرح

له ألم االشتياق
فكل إنسان أقام بعيدا عن أهله يظل

يبحث عن زمان وصله
لقد أصبحت فى كل مجتمع نائحا وصرت قرينا

للبائس والسعداء
وقد ظن كل إنسان أنه قد أصبح لى رفيقا ولكن

أحدا لم ينقب عما كمن فى باطنى من األسرار(١٠).
لــقـد عـقــد الـنــاى - هـنـا - مــصـاحلــة مـنــدوبـة بـ جتــربـة كل من
الشاعر والـصوفى عندما ألح على فكـرة الظمأ الروحى وهذا احلن
ــفـعم بــالـشــوق إلى مـواطـئ األحـبــة فـإذا كـان الــنـاى قــد بـكى آالم ا
الـفـراق - بـعـد أن قـطـع من أرض األهل واخلالن - عـنـد جالل الـدين
الـرومى فــإنه عــنــد مـحــمــد إبـراهــيم أبــو سـنــة يــبـكـى آالمًـا تــتــعـلق
بـإصراره عـلى بث رسائـله وشكـواه إلى الذين مـا يزالـون قائـم على
إنـقـاذ احلب ومـجـد اإلنـسـان عـلـى هـذه األرض. والـتـجـربـة الـصـوفـيـة
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اس وجلة من الرخام.. صخرها أ
جلبت من سوق الرقيق قينت
قطرت من كرم اجلنان جفنت

والكأس من بلَّور 
أسرجت مصباحا

علقته فى كوة فى جانب اجلدار
يا أيها احلبيب 

معذّبى! يا أيها احلبيب
أليس لى فى اجمللس السنىّ حبوة التبيع

فإننى مطيع
وخادم سميع(١٤).

الذ اآلمن فـقـد رأى شـعـراؤنـا احملـدثـون فى الـتـجـربة الـصـوفـيـة ا
بالـنسبـة لهم بوصف هذه الـتجربة اسـتبطـانا منظـما حلقيـقة الوجود
يبدأ بالـتخلى وترك الـعوالق ويسعى إلى نـبذ الركود وإزالـة النفايات
ثم يـنـتهى إلى مـحـاولة عـقـد مصـاحلـة ب اإلنـسـان وعذابـاته بـعد أن
يعـمل على جتاوزها من خالل رحلة شـاقة وشائقة تتـوخى فيها النفس
اإلنـســانـيــة الـبــحث عن وجـودهــا احلق بــعـد أن تــخـلت عن وجــودهـا

قيد مع الغير. الزائف وا
وبهذا التنوع والثراء يكـون محمد إبراهيم أبو سنة قد أنتج لنفسه
إطـارا مـعــرفـيـا يـنــطـوى عـلى مـرجــعـيـة ثـقــافـيـة جـمــعت بـ األصـالـة
ـعــاصـرة فى مــزج أثـيـر حــقق له حـضــورا مـتـفــردا بـ أقـرانه من وا

شعراء جيله.

له فعل ويكون ذلك ح يرد إلى الذهن مطلع القصيدة أو مقطع من
مـقـاطعـهـا وهـذا الـوارد ال يـتـخـيـر أوقاتـا بـعـيـنـهـا عـلى خالف مـا هو

ا يأتى صاحبه ب الناس أو فى الوحدة. شائع وإ
الـثـانـية: مـرحـلـة الـفـعل وهى الـتـى تلـى مـرحـلة الـوارد وتـنـبع مـنه
عـنى االرتقاء  " رحـلة "الـتلـوين والتـمكـ وتعـرف فى لغـة الصـوفيـة 
من حــال إلى حـــال واالنــتــقــال من وصـف إلى وصف واخلــروج من

مرحلة إلى أخرى.
الثـالثـة: هى مرحـلة الـعودة: عـودة الشـاعر إلى حـالته الـعاديـة قبل
ورود الـوارد إلـيه وقـبل خـوضه رحـلـة الـتـلـوين والـتـمكـ وهـى عودة
تـتحقق بـعد أن تكـون القـصيدة قـد استـوت وذاته األولى قد عاد إلـيها
وعيـهـا فتـسـتـيقظ حـاسـة الشـاعـر الـنقـديـة ح يـعـيـد قراءة قـصـيدته
لـيلتمس مـا أخطأ من نـفسه وما أصاب(١٣). إن هـذا التفـسير لـلعمـلية
اإلبداعية مـن قبل صالح عبد الـصبور عـلى هذا النـحو لم يلق بظالله
عـلى رؤيـته الـنقـديـة وكفى بل امـتـد هـذا األثر لـيـشغل رؤاه اإلبـداعـية
فيـما بعـد والشـاهد عـلى ذلك قصـيدته "أغـنية والء" الـتى يتـجلى فـيها
زج الـفريد ب التجربـت الصوفية والـشعرية فى رؤية يبرز من ذلك ا
خاللـهـا والءه لـلــشـعـر وكـيف أنه يـتـهــيـأ لـقـدومه تـمـامـا مــثـلـمـا يـتـهـيـأ

الصوفى لتلقى فيوضات الله تعالى وتنزالته يقول عبد الصبور:
صنعت لك

عرشا من احلرير.... مخملى
جنرته من صندل

ومسندين تتكى عليهما
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- جــائـزة الـشــاعـر الــسـعــودى "مـحـمــد حـسن فــقى" عن ديـوان "ورد
الفصـول األخيرة" عـام ١٩٩٨ وفى عام ٢٠٠١ حـصل على جائـزة الدولة
لـلـتـفـوق فى اآلداب وكـان قـد حـصـل عـلى شـهـادة الـزمـالـة الـشـرفـيـة فى

تحدة األمريكية عام ١٩٨٠. الكتابة من جامعة "أيوا" بالواليات ا
ـاذج من أشـعـاره إلى عـدد من الـلـغـات كـاإلجنـلـيـزية - تـرجـمت 
انية واإليطالية واليونانية إضافة والفرنسية والروسية واإلسبانية واأل

قدونية والبولندية واليابانية. إلى ا
- له من الدواوين:- له من الدواوين:

ـكتـبة الـعصـرية - لـبنان ١- قـلبى وغـازلة الـثوب األزرق/ ط أولى - ا
.١٩٦٥

٢- حديقة الشتاء/ ط أولى - دار اآلداب اللبنانية - ١٩٦٩.
كـتـبـة العـصـرية - ة/ ط أولـى - دار ا ٣- الـصراخ فى اآلبـار الـقـد

لبنان ١٩٧٣.
صرية العامة للكتاب - ١٩٧٥. ساء/ الهيئة ا ٤- أجراس ا

صرية العامة للكتاب - ١٩٧٩. دن احلجرية/ الهيئة ا ٥- تأمالت فى ا
٦- البحر موعدنا/ ط أولى - مكتبة مدبولى - ١٩٨٥.

صرية العامة للكتاب - ١٩٨٧. ٧- مرايا النهار البعيد/ الهيئة ا
٨- رماد األسئلة اخلضراء/ دار الشروق - ١٩٩٠.

٩- رقصات نيلية / دار غريب للنشر - ١٩٩٣.
صرية العامة للكتاب - ١٩٩٧. ١٠- ورد الفصول األخيرة/ الهيئة ا

١١- شجر الكالم / دار الشروق - ٢٠٠٠.
صرية اللبنانية - ٢٠٠٤. ١٢- موسيقى األحالم/ الدار ا

دائرتا العمل واإلنتاج:دائرتا العمل واإلنتاج:
- بـدأ محمد إبـراهيم أبـو سنة حيـاته العـملية مـحررا سيـاسيا فى
ـدة مـا ب الـهـيـئـة الـعـامـة لالسـتـعالمـات (وزارة اإلعالم حـالـيـا) فى ا
(١٩٦٥ - ١٩٧٦) وفى ١٣/١/١٩٧٦ نـقل لـلــعـمل بـإذاعـة الـبـرنـامج
الـثقـافى (البـرنامج الـثانى سـابقـا) وظل يتـدرج فى عمـله هذا إلى أن
تـابعة فى ١/٢/١٩٩٥ وفى ١٨/١٠ من أصـبح مديرا عـاما إلدارة ا
العـام نفـسه أصبح مديـرا عامـا إلذاعة البـرنامج الـثقافى ثم رقى إلى
الدرجـة العـاليـة (وكيل وزارة) فى ١/٧/١٩٩٩ فـأصبح نـائبـا لرئيس
الشبكة الثقافـية باإلذاعة وفى عام ٢٠٠١ أصبح نائبا لرئيس اإلذاعة

صرية قبل أن يحال إلى التقاعد فى عام ٢٠٠٢. ا
ؤسسات منها: - عضو فى عدد من اللجان وا

- عضو جلنة الشعر باجمللس األعلى للثقافة منذ عام ١٩٨٠.
. صري - عضو مؤسس باحتاد الكتاب ا

ـركـزيــة لـلـنـصــوص الـغـنـائــيـة بـاحتـاد اإلذاعـة - عــضـو الـلـجــنـة ا
والتليفزيون.

صرى لنادى القلم الدولى - عضو الفرع ا
- حصل على العديد من اجلوائز منها:

- جائـزة الدولة التشجيـعية فى الشعر عن ديـوان "البحر موعدنا"
ووسام العلوم والفنون من الطبقة األولى لعام ١٩٨٤.

- جـائـزة كـافـافـيس الـدولـية عـن ديوان "رمـاد األسـئـلـة اخلـضراء"
عـام ١٩٩٠ وفى عــام ١٩٩٧ حــصل عـلـى جـائــزة أنـدلــســيـة لــلـعــلـوم

والثقافة عن ديوان "رقصات نيلية".
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إبراهيم أبى سنة - كلية االداب - جامعة الزقازيق ١٩٩٥.
٣- محـمد عـبد اللـه سالم: محـمد إبـراهيم أبـو سنـة/ حياتـه وشعره/

ماجستير/ كلية اللغة العربية - إيتاى البارود - جامعة األزهر.
ثانيثانيًا : الكتب:ا : الكتب:

١- د/ سيد محمد قطب : محـمد إبراهيم أبو سنة - شاعر القصيدة
ـبـدع اخلـضـراء - صـالـون غـازى الـثـقـافى الـعـربى - سـلـسـلـة ا

العرب/ الكتاب احلادى عشر ٢٠٠٧.
٢- د/شـكرى الـطـوانـسى - مـسـتـويـات الـبنـاء الـشـعـرى عـنـد مـحـمد
ـصـريـة إبـراهـيم أبى سـنـة - دراسـة فى بالغـة الـنص - الـهـيـئـة ا

العامة للكتاب ١٩٩٨.
ـعـطى كــيـوان: الـتـنــاص األسـطـورى فى شـعــر مـحـمـد ٣- د/ عـبــد ا

صرية ٢٠٠٣. إبراهيم أبو سنة - دار النهضة ا
٤- د/ عـبد الـناصـر هالل: ظواهـر أسلوبـية فى شـعر مـحمـد إبراهيم

أبو سنة - ١٩٩٨.
٥- د/ مـانـويالت كورتـيس : مـخـتارات مـن شعـر مـحمـد إبـراهـيم أبو

صرى للدراسات اإلسالمية - مدريد. عهد ا سنة - ا
كـان فى شعر مـحمد أبـو سنة ٦- د/ مـصطفى عـبد الغـنى: عنـصر ا
- الهيئة الـعامة لقصور الثقافة - سلـسلة كتاب الثقافة اجلديدة -

.(٣٣) - ١٩٩٦
٧- محمد إبـراهيم أبو سـنة - سبعـون عاما من اإلبـداع - إعداد وتقد
- فاروق شوشة - اجمللس األعلى للثقافة - جلنة الشعر - ٢٠٠٧.

ثالثا: دراسات فى كتب:ثالثا: دراسات فى كتب:

١٣- األعمال الشعرية / مكتبة مدبولى - القاهرة ١٩٨٥.
سرح الشعرى: سرح الشعرى:- له فى مجال ا - له فى مجال ا

صرية العامة للكتاب - ١٩٨١. ١- حمزة العرب/ الهيئة ا
صرية العامة للكتاب - ١٩٨٤. ٢- حصار القلعة / الهيئة ا

وله:وله:
صياغة شعرية خملتارات من الشعر األرمنى عبر العصور ١٩٩٨.

- له من الكتب:- له من الكتب:
صرية العامة للكتاب - ١٩٨٢. ١- أصوات وأصداء / الهيئة ا

عارف - القاهرة ١٩٨٢. ٢- دراسات فى الشعر العربى / دار ا
صرية العامة للكاب - ١٩٨٤. ثل الشعبى / الهيئة ا ٣- فلسفة ا
عارف - القاهرة ١٩٨٦. ٤- جتارب نقدية وقضايا أدبية / دار ا

٥- قـصائد ال تمـوت/ مختارات ودراسات/ مـكتبة مـدبولى - القاهرة
.١٩٨٧

صرية العامة للكتاب ٦- تامالت نقدية فى احلديقة الشعرية/ الهيئة ا
.١٩٨٩

صرية العامة للكتاب - ١٩٩١. ٧- ربيع الكلمات/ الهيئة ا
صرية العامة للكتاب - ١٩٩٥. ٨- آفاق شعرية/ الهيئة ا

أهم ما كتب عنه:أهم ما كتب عنه:
: الرسائل العلمية:: الرسائل العلمية: أوالأوالً

ـان مــحـمـد جـالل : شـعـر مــحـمـد إبــراهـيم أبى ســنـة/ دراسـة ١- إ
نيا ١٩٩٩. فنية/ ماجستير/ كلية دار العلوم/ جامعة ا

٢- شكـرى عبد احلـميـد أحمد: مـستـويات البـناء الـشعرى عـند مـحمد
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(١)  يراجع: د/ سيـد محمد قـطب - محمـد إبراهيم أبو سـنة - شاعر الـقصيدة
ـبـدعـ الـعـرب - اخلـضـراء - صـالـون غـازى الـثـقـافى الــعـربى - سـلـسـلـة ا

الكتاب احلادى عشر ٢٠٠٧ - صـ ١٢ ١٤.
ـصـريـة (٢)  يـراجع: مـحـمــد إبـراهـيم أبـو ســنـة - أصـوات وأصـداء - الـهــيـئـة ا

العامة للكاب - ١٩٨٢ - صـ ٩٤ ٩٥.
(٣)  انظـر: مـحـمـد إبـراهيم أبـو سـنـة - ديـوان "مـرايا الـنـهـار الـبـعيـد" - الـهـيـئة

صرية العامة للكتاب - ١٩٨٧ - صـ ٢٣. ا
(٤)  يراجع: محمد إبراهيم أبو سنة - أصوات وأصداء - صـ ٩٨.

(٥)  يـراجع : مـحــمـد إبـراهـيـم أبـو سـنـة - ســبـعـون عــامـا من اإلبـداع - إعـداد
وتـقد - فـاروق شـوشة - اجملـلس األعـلى لـلثـقـافة - جلـنـة الشـعر ٢٠٠٧ -

صـ ٥٧٩.
ويراجع كذلك: محمد إبراهيم أبو سنة - أصوات وأصداء - صـ٩٨.

(٦)  السابق صـ ١٠٠.

(٧)  السابق صـ ١٠٦.

(٨)  السابق صـ ١٠٧.
(٩)  انظر : مـحمد إبـراهيم أبو سـنة - ديوان"قـلبى وغـازلة الثوب األزرق" - دار

غريب للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة ١٩٩٦ - صفحة اإلهداء.
(١٠)  انـظــر : مـثــنـوى : جالل الــدين الـرومـى - الـكــتـاب األول - تــرجـمـة - د/
كتبة العصرية - صيدا - بيروت ١٩٦٦ - صـ محمد عبد السالم كفاقى - ا

.٧٣
(١١)  يراجع : د/ عاطف جودة نصر - تراث األدب الـصوفى - مجلة فصول -

اجمللد األول - العدد األول - أكتوبر ١٩٨٠ - صـ١٠٨
(١٢)  انظر: صالح عبـد الصبور - جتربتـى فى الشعر - مجـلة فصول - اجمللد

ـعـاصرة - ١- د/ أحـمـد درويش : فى الـنـقـد الـتـحـلـيـلى لـلـقـصـيـدة ا
صرية - القاهرة ١٩٨٨. مكتبة النهضة ا

٢- د/ أنس داود: دراسات نـقدية فى األدب احلديث والـتراث العربى
- مكتبة ع شمس - القاهرة ١٩٧٥.

٣- د/ شـفـيع الـسـيـد: جتـارب فى نـقـد الـشـعـر - مـكـتـبـة الـشـباب -
القاهرة - ١٩٨٧.

ــقــيــدة - دراســات فـى الــتــفــســيـر ٤- د/ شــكــرى عــيــاد : الــرؤيــا ا
ـصريـة الـعامـة لـلكـتـاب - القـاهرة - احلـضـارى لألدب - الهـيـئة ا

.١٩٧٨
٥- د/ صـبـرى حافظ : اسـتـشراف الـشـعر - دراسـات أولى فى نـقد
صرية الـعامة للكتاب - القاهرة الشعر العـربى احلديث - الهيئة ا

.١٩٨٥
٦- د/ صالح فضل: إنـتاج الـداللة األدبـية - مـؤسسـة مخـتار لـلنـشر

والتوزيع - القاهرة - ١٩٨٧.
ـعارف - ـعـاصـرة - دار ا ٧- د/ طـه وادى : جـمـالـيـات الـقـصـيـدة ا

القاهرة ١٩٨٢.
٨- د/ عبد القادر القط : فى األدب الـعربى احلديث - مكتبة الشباب

- القاهرة ١٩٧٨.
ــســتــقــبل الــعــربى - ٩- د/ لــويس عــوض: دراســات أدبــيــة - دار ا

القاهرة ١٩٨٩.
١٠- د/ يوسف نوفل: ديوان الشعر فى األدب العربى احلديث - دار

النهضة العربية - القاهرة ١٩٧٨ (١٥).
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الثانى - العدد األول - أكتوبر ١٩٨١ - صـ١٨.
صـرية الـعامة (١٣)  يـراجع: صالح عبـد الصـبور - األعمـال الكـاملـة - الهـيئـة ا

للكتاب - ١٩٩٣ - صـ٩ ومابعدها.
(١٤) السابق صـ٢٤٩ ٢٥٠. 

(١٥)  يراجع فى هذا:
- محمد إبراهيم أبو سنة - أصوات وأصداء.

- محمد إبراهيم أبو سنة - سبعون عاما من اإلبداع.
- د/ شـكـرى الـطوانـسى - مـسـتويـات الـبنـاء الـشـعرى عـنـد محـمـد إبـراهيم أبى

صرية العامة للكاب - ١٩٩٨ - صـ٦٥٣ وما يليها. سنة - الهيئة ا
صـرية منذ - د/محمـد أبو اجملد - ببـلوجرافيـا الرسائل العـلمية فى اجلـامعات ا
نشأتها حـى نهاية القرن الـعشرين - األدب العربى والـبالغة والنقد األدبى -

مكتبة اآلداب - القاهرة ٢٠٠١.
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ديـنـة - مؤخـرا- بـاهتـمام حـظـيت رحلـة الـشاعـر من القـريـة إلى ا
ا أحدثه التعبير عن هذه الباحث فى حقول الدراسات األدبية وذلك 
الرحلة شـعريا من أصداء شـكلت انعطـافة شديدة األهـمية والثراء فى
عاصـرة خاصـة فيمـا يتصل مـنهـا بعالقة الـشاعر التجـربة الـشعريـة ا
ـديـنـة مـجل الـدراسات ـديـنـة فـلـقد دخـل موضـوع شـعـر ا الـقـروى بـا
النقدية منذ العـقود األخيرة من القرن العشرين "ولكنه - من حيث هو
دينة ذاتها بدع - قد قدم ا موضوع شعرى شغل بال الشعراء ا
ـتــقـدمــة - جـزءا من ولــقـد أصــبح االهـتــمـام به اآلن - لــدى الـعــالم ا
االهتـمام بـالبـيئـة احلضاريـة  وما تـفرضه من أسـئلـة بعـضهـا متصل
باجملـتمع وكـيف يتـطور وبعـضهـا متـصل بالـعلم والتـكنـولوجـيا وكيف
ـوضـوع - عـلى كل حال - يـبنـيـان بل وكـيف أيضـا يـدمـران. وهذا ا
ـعـنـاهـا اخلاص فى ـعنـاهـا الـعـام وكذلك  فـرع من فـروع احلـداثـة 

الدراسات النقدية احلديثة"(١).
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أساسـا صـاحلا لـلـعمل أمـام الـشاعـر والـناقـد عـلى السـواء فـالشـاعر
تشـابكة األبـعاد والنـاقد يقرأ عقـدة ا اديـة ا يـرى ويجرب فى بيـئته ا
هـذه الـرؤية/ الـقـصيـدة معـيـدا إليـها نـوعـا خاصـا من احلـياة بـفحص
ـفـترض أن ـهـا وعنـاصـرها األسـاسـيـة الفـعـالة ومن ا سـماتـهـا ومـعا
تـكون نتـيجـة العـملـ معـا: عمل الشـاعر وعـمل النـاقد صـورة مؤتـلفة
ها وتتخلق دينة الشعرية - إذن - تتحدد معا للمدينة الشعرية"(٣). ا
ــزيج بــ رؤيــة كل من الــشــاعـر والــنــاقـد صـورتــهــا من خالل ذلك ا
فـالشاعر يقـدم رؤيته/نصه والناقـد يعمل على تنـشيط هذه الرؤية من
ـديـنـة الـشـعـرية خـالل إعادة تـرتـيب الـبـنى الـفـاعـلـة فيـهـا وذلك ألن "ا
ـديـنـة الواقـعـيـة - بـطـبيـعـة احلـال - فـكل شـاعر لـيـست هى بـعـينـهـا ا
ـديـنـة يـصــنع مـديـنـته ومـديـنـته تـعـيـش داخـله وعـلى ذلك قـد تـتـولـد ا
احملـشـة فـعـليـا من مـديـنـة حافـلـة فى الـواقع وعـلى الـعكـس فقـد تـتـولد
ـتأللـئة بـاألضـواء من مـديـنة أطـفـئت أضـواؤها فى ـدينـة الـشـعريـة ا ا
واقع احلـال وحـديث الــشـعـراء عن مــدن نـعـرفـهــا يـنـبـغى أال يــغـريـنـا
ادية الـتى نعرفـها فى "الرؤيـة الشعـرية" التى يـقدمها عـالم ا بتـلمس ا
ديـنـة الشـعـرية- عـلى هـذا النـحـو - مديـنة دن"(٤). ا الـشـعراء لـتـلك ا
مظـلـلـة بخـيـال الـشاعـر وهى فى الـوقت نـفـسه تعـكس مـزاجه وحـالته
ـديـنة الـنـفسـيـة سواء كـانت هـذه احلـالة مـتـوائمـة أم غـيـر متـوائـمة وا
الـشـعريـة - من خالل هـذا الـفـهم كـذلك - تـعد خـلـقـا شـعريـا خـالـصا
ا يجيء مغـايرا للواقع أو محايثـا له وهو فى احلال نتاج لعوالم ر
نفـتحة علـى ثقافتـه ومرتكزاته ـكتنـزة بصنـوف التجـارب وا الـشاعر ا
األيدلوجيـة. وعلى كل حال فإن ما يلقاه الـشاعر النازح من القرية فى

ومـثـلمـا نزح بـدر شـاكر الـسيـاب من قـريته "جـيكـور" وأحـمد عـبد
ـعــطى حــجــازى من قــريـته "تـال" وكـذلـك صالح عـبــد الــصــبـور من ا
الزقازيق إلى القـاهرة نزح الشاعر محمـد إبراهيم أبو سنة من قريته
ركـز الصف فى مـحافظـة اجليزة لـيبدأ فـصل جديد "الـودى" التابـعة 
ـدينة. نـزح هؤالء الـشعراء من من فصـول ذلك الصـراع ب القـرية وا
ـطلق نـفتـحـة على ا ـدينـة ا عـالم القـريـة الضـيق احملدود إلى عـوالم ا
ــنــطـويــة عـلى اخلــبـيـث من قـيم مـن احلـريــات والـرغــبـات واألحالم وا
ـصلـحة والنـفعيـة. هذه الـعوالم قد أحـدثت - كمـا سنرى - مـا يشبه ا
الـزلــزلـة فى نـفـس وروح ذلك الـقـادم الــغـريب الــذى أتى مـحـمـالً بـقـيم
مـغـايـرة قـوامـهـا الـتـضـحـيـة وإنـكـار الـذات من اجل اجلـمـاعـة سـواء
تـمــثـلت هـذه اجلــمـاعـة فى األسـرة الــصـغـيـرة أو فى الــعـائـلـة أو فى
الـقريـة كلهـا باعتـبارهـا أسرة واحدة يـكاد يـعرف كل واحد مـنها اسم
اآلخر "والشعراء بطبيعـتهم حساسون شفافون وهى طبيعة ستحجب
ا رؤيتـهم للـمديـنة عـلى حقـيقـتهـا فى باد األمـر ألنهم سـيواجـهون 
يصطـدم مع ما جبلـوا عليه من شفـافية وستـترك هذه الصـدمة أثرها

مهورة بالروح الرومانسى"(٢). فى إبداعاتهم ا
عاصر - من خالل ذلك الصدام ب عالم ولقد استطاع الـشاعر ا
ديـنة - أن ينتج لـنا رؤية شـعرية تعـد بحق إضافة - القريـة وعوالم ا
عـلى قـدر كـبـيـر من األهـميـة - إلى رصـيـد الـتـجـربة اإلنـسـانـيـة عـامة
والـتــجـربـة الـشـعــريـة عـلى وجه اخلـصــوص "ورؤيـة الـشـاعـر لــلـمـديـنـة
كان ـتزايد بـا موضـوع قد جـديد فقـد نشـأ - أصال - من الوعى ا
ـوضـوع من أنه يـوفر فى رؤيـة الـشاعـر احملـدث وتـنـبع أهـمـيـة هـذا ا
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أعرف أن اللون األخضر
ال يذهب من حقل إال ليعود

لكن يا حبى أعرف أن مدينتهم
سقطت ب عقارب ساعة
الكل يطيل النظر لساعته

ر) (عفوا إن الزمن 

لكن يا حبى لو أن مدينتهم عشقت
ما فكر إنسان فى أن يقتل زمنه

كان سيبحث عن عمر ليضاف إلى العمر
حتى البسمات هنالك قد نسيت فوق شفاههم...

من أقدم عصر
علقها ذات مساء قلم أصفر

حتى الكلمات هنالك ال تكمل 
نطوقة تأكلها العجالت نصف الكلمات ا

ويظل النصف األجمل
لم ينطق بعد. (٥)

ــوقف يــطــرح هــنــا حــالــة من احلــنــ إلى عــالم الــقــريــة جتيء ا
شـاعـر الفـقـد التـى انتـابت الـشاعـر عـندمـا بدأ ـرة  مـصحـوبـة هذه ا
ـدينـة فقـد حتـركت الذكـريات فى يـخطـو أولى خطـواته عـلى أسفـلت ا
نـفـسه وبـدأت تـظـلل مـسـاءاته مـسـتدعـيـة - بـذلك - أول حـلم فى لـيل
العمـر وأول أغنـية غنـاها الـنهر ومـستـنهضـة ذلك العـشب النابت فى

ا درج عليه ورسخ فى وجدانه يقوده دينة من قـيم مغايرة  مجتمع ا
ـثله مـن سمـات إنـسانـية وقـيم تـعد ـا  إلى احلـنـ إلى عالم الـقـرية 
بـالـنسـبـة له - أى الشـاعر- الـواحـة التى يـفئـىء إليـها كـلـما جـثم على
ـدينة من زيف يقول محمد إبـراهيم أبو سنة فى قصيدته قلبه ما فى ا

"ح فقدتك":
فى السادسة مساء من كل مساء.

كانت تأتى الذكرى
ذكرى العشب النابت فى الكلمات
ذكرى أول حلم فى ليل العمر

ذكرى أول أغنية غنَّاها الثن النهر
كانت تأتى الذكرى

حتمل فى كفيها األجراس الذهبية
كانت توقظ فى قلبى نصف العالم

هذى الليلة ح فقدتك:
ماتت كل األجراس

وكما يفقد إنسان منتظر أحبابه
عينيه ليلة عاد األحباب

لك غير ذراع واحد وكرجل ال 
وثمانية من أبناء

اكينة منه ذراعه تأكل أسنان ا
كانت أقدام احلزن على قلبى
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توحشة: دينة ا توحشة:ا دينة ا ا
يـطرح مـحـمـد إبـراهيم أبـو سـنـة فى قـصـيدته "رسـائل إلى حـبـيـبة
دينة بـوصفها قدرا البـد من التعامل معه غائبة" رؤية شـعرية تعتـد با
واالنفتاح عليه بل ومحاولة التعايش إلى جواره فى بادرة منه - فيما
ــديـنـة أحــسب - إلبـداء نــوع من الـتـعــاطف مع من يــسـكـنــون هـذه ا
ويكتوون بهمومها هذا إذا عرفنا أن رفض الشاعر للمدينة - كما هو
حــادث - لم يــوقــفه عن االنــخـراط فــيــهــا "فـمـن الـتــنــاقض أن يــشـتق
ـديـنـة ثم يحـدثـنـا عن جتارب خـيـالـية أو الـشاعـر جتـربـته احليـة من ا
ـاضى عـنـد حـد والبد أن ـاضـيه البـد أن يـقف ا ارتـداديـة مـشـربـة 
دينة وأن يتـقبل الواقع ولو فكريا حتى لو يعتاد الشـاعر على حياة ا
كـانـت عاطـفـتـه حـيـة فى أعـمـاقه تـلـونـهـا احلـقـول وأصـوات الـقرى"(٦).

يقول أبو سنة فى مقطع "فى الطريق":
باألمس يا حبيبتى خرجت للطريق

ألقرأ الهموم فى العيون
همومهم أولئك الذين يعبرون
دينة احلزين فى شارع ا
لعل همَّ وحدتى يهون
إشارة حمراء قف

إشارة خضراء من هنا انصرف
وفجأه توقف الترام 

وطوق الزحام جثة لطفلة تنام فى الدماء
مازالت احلياة فى األعضاء

ـسـامـرة ونـقـاء الـكـلـمـات فى إشــارة إلى طـيب األحـاديث وصـفـاء ا
الـسـرائـر فـيـمـا بـ أهـل الـقـرى حـمـلت الـذكـرى ذلك كـله عـنـدمـا بـدأ
ـديـنـة أال وهو يتـحـسس ذلك الـزائـر الـغريب أول مـظـهـر من مـظـاهر ا
ـاكينـة" التى تـشير هـنا إلى اآلليـة والسرعـة واالنحيـاز إلى النفـعية "ا
وفـى قــوله - أى ذلك الـــزائــر الـــغــريب - : "أعـــرف أن مــديــنـــتــهم....
سـقطت بـ عـقارب سـاعـة". تعـبيـر عن نـفور فـورى وصـدام مبـكر من
ــديـنــة بــدا ذلك من  خالل إســنـاد قـبـل ذلك الـشــاعــر الــزائـر جتــاه ا
ديـنة بـقوله مـدينـتهم هـكذا فى إشـارة باديـة منه الضـميـر "هم" إلى ا
ـديـنـة فهـو لم يـقل مـثال لـلتـنـصل من مـجـرد االنـتـسـاب لـعـوالم هـذه ا
مـديـنـتى أو مـديــنـتـنـا. والـشـاعـر صـاحب الـنـفس األثـيـريـة ال يـجـد فى
مواجهة تلك العوالم الـطاردة سوى اإلحساس بالضياع والركون إلى
احلـزن الـذى يــتـوحش هـنـا فـتـدهم أقـدامـه ذلك الـقـلب الـرهـيف: قـلب
زارع واحلـقول الشـاعر الـذى مـا يزال يـحلم بـالـلون األخـضر: لـون ا
ذلك اللون الذى يجيء عبقه مـحموال على أجنحة الذكرى فى السادسة
مـسـاء من كل مـسـاء. وألن قـانـون الـسـرعـة هـو الـقـانـون الـسـائـد فى
ـر" فـإن الــبـسـمـات تـنــسى والـكـلـمـات ال ـديـنـة: "عـفــوا إن الـزمن  ا
تكتمل بل تضيع سدى بـعد أن أكلت العجالت نصفها وبقى النصف
ـوحشـة يـتحـول الـفـقد إلى األجـمل لم يـنـطق بعـد وفى هـذه األجـواء ا
شـعـور مهـيمن - لـدى الـشاعـر - تتـحـرك تأثـيراته الـسـالبـة على دوال
الـنص تـاركـة نـدوبـهـا الـغـائـرة فى جـسـد الـقـصـيـدة بـقـصـد الـنـيل من
مجرد التمتع بالذكـرى التى حملت نسمات احللم األول وأريج األغنية

األولى واستدعت ذلك العشب النابت فى الكلمات.
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الـتــرام الـذى يـسـتــدعى هـنـا ظالله الــداللـيـة من "الـتــرام" فى قـصـيـدة
عطى حجازى: "الطريق إلى السيدة" ألحمد عبد ا

ضون سراعا والناس 
ال يحفلون

أشباحهم تمضى تباعا
ال ينظرون

حتى إذا مر الترام
ال يفزعون

لكننى أخشى الترام
كل غريب ها هنا يخشى الترام

وأقبلت سيارة مجنحة
كأنها صدر القدر

تقل ناسا يضحكون فى صفاء
أسنانهم بيضاء فى لون الضياء

رؤوسهم مرنحة
وجوههم مجلوة مثل الزهر(٨). 

ديـنـة ال يـفـزعون إذا مـر الـتـرام فى جتـربة فـإذا كـان الـنـاس فى ا
حجـازى فـإن األمر فى جتـربة أبى سـنـة يقـوى ويشـتـد بحـيث ال يُرَى
رور الـترام فقط بل إن دماء الطفـلة التى سحقها النـاس غير عائ 
ذلك الـتـرام لم حتـرك فــيـهم سـاكـنـا ســوى تـمـتـمـاتـهـم بـبـعض كـلـمـات
األسف لتتـكسر - بـعد ذلك - دوائر الـزحام التى طـوقت جثة الـطفلة
ـدينـة ب عنـد أول إشـارة خضـراء : من هنـا انـصرف فـالنـاس فى ا

ووجهها حمامة تموت فى الشفق
نوارة من احلقول حتترق

وشقت الزحام صيحة : صغيرتى
وكانت العجوز ترجتف
وتمتم اجلميع باألسف
تكسرت دوائر الزحام

وتابع اجلميع سيرهم ما أعجز الكالم
سوى إشارة حمراء قف

إشارة خضراء من هنا انصرف
وت موغل وال يكف وا

وت يا حبيبتى ال يعرف اإلشارة احلمراء ا
يلوح ثم يختفى

وت واحلياة يا حبيبتى زجاجة تضاء ا
ثم تنطفى(٧).

ـا تـبــدو مـلـحـة ـوقـف الـشـعـرى - هــنـا - عن حـاجــة ر يــكـشف ا
رة - فى أن يذيب هم بـالنسبـة للشاعر تـتمثل فى رغبـته هو - هذه ا
دينة احلزين وهذه وحدته فى همـوم أولئك الذين يعبرون فى شـارع ا
احلاجـة تبدو مـلحة - كـما ذكـرت - ألن أمرا جلال سـيحدث يـنبغى أن
يـهـيئ الـشـاعـر نـفـسه لـلـتـعـامل مـعه بـاعـتـبـاره حـدثـا مـأسـاويـا يتـعـلق
ـدن ويـتـمـثل فى انـسـحاق ذلك ـصـيـر اإلنسـان عـلى أسـفـلت هـذه ا
اإلنـسان حتت عجالت التـرام فى مشهد دموى ضـحيته طفـلة صغيرة:
وفجأة تـوقف الترام... وطـوق الزحام جـثة لطـفلة تـنام فى الدماء" ذلك
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ورأيت عجوزا يسقط ب العجالت
دون مباالة
ارة ضى ا

امرأة تلد على قضبان قطار
سجد ة قتل عند ا وجر

كان القاتل يصعد 
قتول تصافحه األقدام وا

األضواء الليلية
تكتب فى العيد األلف

لصمود الدمعة فى أع آالف اجلوعى
كلمات صفراء
كلمات حمراء

أتب منها وسط ضجيج الليل
بضع حروف... تهمس فى خجل واستحياء

الصبر سالح الضعفاء
الصبر سالح الضعفاء (٩).

ـبالية ديـنة غير ا وقف تكـتمل الصـورة : صورة تلك ا وفى هذا ا
بعد أن فقـدت مشاعرها وتبلـدت وفى قوله: "ال يسمع نبض فى القلب
ــديــنــة من مــوات بـدت مــعه ـا حـل بـهــذه ا احملــمــوم" إشــارة بــاديــة 
ها ومـا تكتظ به من بنايات مقابـر وأضرحة يرين عليها الصمت معا
وتـتـقـاسـمـهـا درب الوحـشـة تـلك الـوحـشـة الـتى خـلَّـفت وراءهـا سؤاال

إشــارتــ آلـيــتـ : إشــارة حــمـراء: قف وإشــارة خــضـراء: من هــنـا
ــا يـكــشف عـن تـبــلــد مــشــاعـرهـم وانـشــغــالــهم الالهث انــصــرف 

بأمورهم اخلاصة وتطلعاتهم اآلنية العاجلة.
وفى قـصيـدة "مشـاهدات دامـية فى مـديـنة ال مـبالـية" تـتأكـد إدانة

دينة يقول محمد إبراهيم أبو سنة: الشاعر الدامغة لواقع ا
باردة ميتة كنت تنام

يرحل وجههك فى سحب األنهار
تكتبه فوق الريح األحجار

نظرة عينيك الغافيت
ال تقدر أن تعطينى تفسيرا للطاعون

كنت تنام

ال يسمع نبض فى القلب احملموم
ال يسمع نبض فى القلب احملموم

يسألنى السائح
عن أقدم قبر لعظيم

ب مقابرك الشاهقة البنيان
والتفتت نحوى غابات التاريخ

كانت الفتة تومض فى قلب الليل
تصرخ فوق ضريح
(هذا قبر احلرية)
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كان اخلنجر فوقى
نقار األحمر يدخل جمجمتى كان ا

اسمى? شجرة دم
اسمى? قنديل يتهشم

اسمى? ماذا تعنى األسماء
إنى أقتل

ال تسألنى من يقتلنى?
احلقد?

وسم منتشر فى هذا ا
من يقتلنى?

اليأس?
سيد هذى العاصمة اخلرساء

احلب?
لم يدخل قلب مدينتنا منذ احتلته البغضاء

الليل?
مذ رحل العشاق ومات الشعراء

لم تسكنه غير خفافيش الدم احلمراء
اخلوف?

أغلب ظنى أن اخلوف هو القاتل
قتول(١٠).  أغلب ظنى أن األمن هو ا

يبدأ اإلنـسان الشاعـر - هنا - رحـلته الشـاقة فى حتسس أوجاع
تداعى دينـة محاوال وضع يده على مكـامن الداء فى هذا اجلسد ا ا

ضا تقاسمه كل من السـائح والشاعر - هنا - عن أقدم قبر لعظيم
ديـنـة الـشاهـقـة الـبنـيـان واإلجابـة عن هـذا الـسؤال بـ مـقابـر هـذه ا
كانت تومض فى قـلب الليل مع هـذه الالفتة الـتى بدت وكأنـها تصرخ:
ـدينة من ا أصـاب إنسـان هذه ا هـذا قبـر احلريـة. إنه تلـخيص مريـر 
تــآكل ومــا حلـقه مـن بـوار بــعــد أن فـقــد حــريـتـه فى مـواجــهــة اآللـة
وحـصــار الــعـجالت وبــعــد أن تالشت مالمــحه بــ نـيــون اإلشـارات
وقف ثم وزيف الكـلمـات الـتى تلـونت هى األخرى حـسبـمـا يقـتضـيه ا
يأتى مشـهد العـجوز الذى سقط بـ العجالت مـصحوبا بـعدم اكتراث
ـارة لـيـسـتــدعى مـشـهـد الـطـفـلـة الـتـى سـحـقـهـا الـتـرام فى قـصـيـدة ا
دينة عن وجهها شهدين تسفـر ا "رسائل إلى حـبيبة غائبة" وبـهذين ا
الـقبيح بعد أن فقدت رحـمتها بالصغـير الذى تمثله الطـفلة وتعاطفها
ـا يـكـشف عن تـآكل إنـسـانـيـتـهـا ـثـله الـعـجـوز  مع الــكـبـيـر الـذى 
وبفـقدانها نبض القلب أصـبحت مرتعا للطـاعون الذى يشير - هنا -
إلى مـا أصابـهـا من فـساد جـسـدا وروحـا لتـصـبح - عـلى أثر ذلك -
ـة فهـذه امـرأة تـلد عـلى قـضبـان قـطار: ـؤ تـربـة خصـبـة للـمـفـارقات ا
ـسـجـد : ـة قــتل عـنــد ا ـأوى وهــذه جـر الـفـقــر واحلـاجـة وانــعـدام ا
الـعـربدة واالسـتخـفـاف بكل مـا هـو مقـدس حـيث كان الـقـاتل يصـعد

قتول تصافحه األقدام. وا
وفى تصـعيد دراماتيـكى يزكى من نبرة االستـيحاش لدى اإلنسان

دينة يقول أبو سنة : الشاعر فى مواجهة قسوة ا
يسألنى السائح

"ما اسمى?"
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الالهث تـبدو مـتعـاليـة تأتـزر باألنـانيـة وتتـيه باخلـيالء يقـول أبو سـنة
دينة" من قصيدة "رسائل إلى حبيبة غائبة": فى مقطع "نرجس وا

أضيق يا حبيبتى أضيق
أن أبصر الطريق خاليا بال رفيق

ومنذ ما رحلت والفؤاد مفرد مضيع الرغاب
تقطعت من دونه األسباب

فرحت فى مرارة ألنشد الصحاب
أتذكرين أننى حكيت يا حبيبتى

أسطورة يقولها اليونان
وكنت تنظرين للمرآة فى استحسان

نرسيس كان أجمل الفتيان
وهامت النساء فى جماله
وضاع فى غرامه اجلنان

وضجت السماء من دعائهن
أن يل للحسان

وال يل ثم ينثنى إلى بحيرة الدموع
وتخشع البحيرة اخلضراء للضياء

نرسيس وجهه أضاء فى القيعان واألرجاء
نرسيس وجهه أحالها سماء

كان ولم يطق نرسيس أن يغادر ا
فظل حقبة من الزمان

ومال مال ثم غاب فى القيعان

ـتـمـثـلـة فى بـعـد أن تـغـوَّل هـذا الـداء وأصـبح يـتـشـكل عـبـر أقـانـيـمه ا
احلقد الذى انـتشر واليـأس الذى أصبح سـيدا والبغـضاء التى حلت
ـديــنـة بــعـد أن هــجـرهـا مـحـل احلب الـذى رحل هــو اآلخـر عن هــذه ا
الـعشـاق وانسـحق عـلى أسفـلت مـداخلـها الـشـعراء فـبدت - عـلى أثر
ذلك - وكرا خلـفـافيش الـدم ومرتـعـا للـخوف الـقـاتل ومصـرعا لألمن
ـكـنه الـبـقاء ـقـتـول. واإلنـسـان الـشـاعـر صـاحب الـقـلب الـرهـيف ال  ا
فـزعة. ال سـبيل إذن لـلعـمل هناك وال وسط هـذه األجواء الـكابـوسيـة ا
سـبـيل لـلـحـيـاة بـعـد أن فـقـد اإلنـسـان مـبـررات الـصـبـر عـلـيـهـا: األمن
واحلـب وال مـعــنى لألســمـاء فى مــثل هــذا الـطــرح الـذى يــقـطــر دمـا:
اســمى? شــجـرة دم اســمى? قــنــديل يــتـهــشم إنى أقــتل..." وتــأكــيـد
الشاعر - هنا - على حتمـية قتله له ما يبرره ماديا إذا ما استدعينا
مـشـهـد الـطـفـلـة الـتى سـحقـهـا الـتـرام ومـشـهـد الـعـجـوز الذى داسـته

دينة. العجالت على أسفلت هذه ا
دينـة مكتوبا بنارها التى أزكت وهكذا ينـخرط الشاعر فى عوالم ا
اط للحيـاة لم يكن يعهدها فى من جتربـته وأطلعته على مسـاقات وأ
عاصر فى عالم القرية الضيق احملـدود "إن اإلجناز الضخم للشاعر ا
ديـنة وعـيه لـزمانه ومـكانه والـتـفاته إلى مـجتـمـعه - وخاصـة مجـتـمع ا
ا دينة إطار مكانى  بحركته الضاجة - من ظواهر رؤياه البارزة  فا
اط احلياة ستـمر للقيم وأ يجيش به اجملتـمع من احلركة والتشكل ا
وليس هـذا فقط بل هى عمق لـلحركـة والتشـكل وباعث لهـذه احلركة

ومحصلة لها فى نفس الوقت".(١١)
ديـنة التى يضيع فيهـا الباحث عن رفيق وسط هذا الزحام وهذه ا
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دن وهادمة احلضارات: دينة/ آكلة ا ا
دينة بعد أن سحـقت اإلنسان لتصبح بحق آكلة وقد تتغـوَّل هذه ا
لـلـمـدن وهادمـة لـلـحـضـارات وهـذا حادث بـالـفـعل فى قـصـيـدة "رؤية
نـيويورك" التى قدم فـيها الشاعر مـحمد إبراهيم أبـو سنة رؤية شديدة
ـعــاصـر الـذى يــصـنع ـنــا ا ـدن فى عــا الـتــفـرد عن هــذا الـنــوع من ا
ـدن األخـرى أمـجـاده ويـقــيم حـضـارته عــلى أنـقـاض ضـحــايـاه من ا

دينة": وحضارات اآلخرين يقول الشاعر فى مقطع "شاعر ا
وهذه نيويورك

تقرأ الطالع فى النجوم
وهذه نيويورك
تمتد فى الغيوم

ماكينة من احلديد والزجاج واألسالك
تلتهم العالم القد

وترسم الكواكب العذراء فى السد
تموج فى السوائل احلمراء واخلضراء

تراكما من األرقام فوق
شاشة زرقاء(١٥). 

ديـنـة من خالل هذا الـطـرح فى صورة امـرأة من ضـاربات تـبـدو ا
ـرأة من ألوان اخلداع الرمل وقارئـات الطوالـع بكل ما حتـمله هذه ا
ن وصـنـوف اخملـايـلة والـتـزيـيف الـتى يـسـعى وراء بـريـقـهـا احلمـقى 
تنـطلى عـليهـم هذه األالعيب فـتتـلقفـهم فى شبـاكهـا صيدا ثـميـنا وما
إن تـنقـشع الغـشاوة عن أعـينهم حـتى يجـدوا أنفـسهم وقـد وقعوا فى

ومن يحب ذاته يضع كهبوة من الدخان(١٢). 
ديـنة ا أصـاب ا ـوقف الشـعرى هـنـا - فى سبـيل إبـرازه  يتـكئ ا
مـن عُجْب بـدت مـعه متـعـاليـة غـير مـبـاليـة - عـلى أسطـورة "نـرسيس"
اإلغريقى الذى كان يعشق ذاته والذى وقف يوما على الشاطئ فرأى
ــاء صـورتـه فـأحب جــمــال الـصــورة وصــبـا إلــيـهــا فــغـرق فى فى ا
ـاء.(١٣) وبــاســتـدعــاء الــشـاعــر ألسـطــورة نــرسـيس يــكــون قـد عــقـد ا
ـوضوعى الـذى كـشف - من خالله - عـما ـعـادل ا شـابـهـة وأنتج ا ا
ــديـنـة من غـرور فـهـا هى ذى تـبـدو مـعـجـبـة بـبـنـايـاتـهـا أصـاب هـذه ا
تشاكلة األلوان فى طرح دالل يشير إلى إنسان وأضوائها الزاهية وا
ـدينة الذى أصبح أنانيـا هو اآلخر محبا للـمظاهر ال يشغله إال هذه ا
ـظاهر التى أزكت النزعـة الفردية لديه وسعت أناقـته اخلارجية تلك ا
به حـثـيثـا نـحو إشـباع رغـبـاته العـاجـلة مـتجـاوزا - فى ذلك - رغـبات
ـا أوقعه فى شـرك النـرجسـية وقاده إلـى الغرق اآلخريـن وأحالمهم 
ادية والنفـعية تمامـا مثلما غـرق "نرسيس" فى األسطورة فى أوحـال ا

اليونانية وهو منقاد إلى تأمل ذاته على شاطئ البحيرة.
ـا حتمله لـقد أدرك الشـاعر هـنا حاجـته إلى استـلهام األسـطورة 
من جتارب يـستطيع من خاللهـا سبر أغوار النفس اإلنـسانية بعد أن
ا حدا به - أى استـعصت هذه النفس على حـقول العلوم التـجريبية 
الـشـاعـر - ألن يــلـتـقط سـبـله إلى مـعـرفــة هـذه الـنـفس بـعـيـدا عن تـلك
احلقول فـعاد إلى األسـطورة بـاعتـبار الـعودة إلـيهـا فى الشـعر "عودة
ـنـابع البـكـر للـتـجـربة اإلنـسـانيـة ومـحاولـة الـتعـبـير عن حقـيـقـية إلى ا

تهنها االستعمال اليومى"(١٤). اإلنسان بوسائل عذراء لم 
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ـوقف فى ـرأة اخملـادعـة فـإن ا نــيـويـورك" قـد قـدم لـنـا صـورة لــهـذه ا
رأة قـصـيـدة "امـرأة اسـمـها الـسـعـادة" يـزكـى من إحـسـاسـنـا بـهـذه ا
اخلرافـية التى تـتخذ سـمت اآللهة فى األسـاطير الـيونانـية فهى امرأة
من عـبـيـر القـرنـفل والـنـار طـاغيـة فى غـوايـتـهـا تـعرف الـكـيـفـيـة التى
تـمكنـها من اصطـياد عشـاقها بـعد أن حتدد مالمـحهم وتتـعرف على
احـتيـاجاتـهم فـهؤالء الـعشـاق ال يأبـهون بـغـير الـنجـوم فى إشارة إلى
ـنـال وال يـأنـسـون لـغـيـر الـرحـيل وال تـطـلـعـاتـهـم وأحالمـهم بـعـيـدة ا
ــنـطـويـة عـلى ـاديـة ا ـلــكـون سـوى الـذاكـرة فــيـمـا يـشى بـنــزعـتـهم ا

كسب واخلسارة. حسابات ا
ـرأة التى شـهد بـعدُ لم يـكـتمل وذلك ألن الـذين تـختـارهم هذه ا ا
ثلهم الشاعر ن  اسمها السعادة يعرفـونها وتعرفهم أما اآلخرون 
أولـئك الـذين مـا يـزالون يـتـمـثـلـون مـعنـى الرحـيل إلى احلـب فهـم على

حالتهم قائمون يقول أبو سنة:
قرأت لها السر. فسَّرتُ

صوت الرعود بقلبى ومعنى
اإلقامة فى احللم..

..معنى الرحيل إلى احلب
معنى العواصف تهدر ب اجلفون

وقالت: تعال إلى جنتى
أضاءت شموس من الشرق للغرب...

...حشد من الطير يرقص فوق
سافات سحاب من الورد عبر ا

حبائـلها عندئذ يغالبـها طبعها فتكشف عن وجـهها القبيح: ماكينة من
. إنها نـيويورك وهذه احلديد والـزجاج واألسالك تلـتهم الـعالم القـد
ـبصـرة التى يـصادق عـلـيهـا واقع العـالم اليـومى الذى رؤية الـشـاعر ا
يـكـتوى بـحمى الـهـيمـنة األمـريـكيـة فى الشـرق األوسط وبـلدان الـعالم
الـعـربى عــلى وجه اخلـصـوص. وإذا عــرفـنـا أن هـذه الـقــصـيـدة يـعـود
تاريخ كـتابتها إلى عام ١٩٨١ ستكـون فجيعتنا بـالغة ومصابنا جلال
ألننا لم نعـر ذلك الناقوس الذى دقَّه الشاعر مـنذ سبعة وعشرين عاما
ديـنـة التـى هى من احلديـد والـزجاج اكـيـنـة/ا آذانـا مـصـغيـة. وهـذه ا
واألسالك هى نفسها فيما يـطرحه الشاعر فى قصيدة "امرأة اسمها
الــسـعـادة" الـتى كــتـبـهـا عـلـى أثـر رحـلـة قـام بــهـا إلى واليـة "أيـوا" فى

تحدة األمريكية يقول أبو سنة: الواليات ا
هى امرأة فى عبير القرنفل والنار..
ساء.. تختار عشاقها من حيارى ا
..الذين يجوبون هذى الفصول

فال يأبهون بغير النجوم
وال يأنسون لغير الرحيل

لكون سوى الذاكرة(١٦).  وال 
ـديـنـة اسـمـها ـرأة/ ا بـدايـة عـنـوان الـقـصـيـدة مـوحٍ ودال فـهـذه ا
الـسعـادة هكـذا أطـلق علـيـها عـشـاقهـا أو هكـذا قـدمت نفـسـها لـهؤالء
قول الـقول فى إشارة العـشاق. الـشاعر إذن لم يـسمهـا فقط حتـدث 
بالـغة منه - فيما يبـدو - إلى ما تنطوى عليه هـذه التسمية من ادعاء
وقف السـابق من قصيدة "رؤية شـهد فى ا وعلى كـل حال فإذا كان ا
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مرات ضيقة. وحيث ا
والشراب الدموع(١٨). 

فـهـنـا وبـعـد أن اسـتـسـلم الــصـيـد إلى شـبـاك قـاتـلـيه تـتـغـيـر لـغـة
الـتـخـاطب لـتـصـبح كـاشـفـة عن الـنـوايـا ويـتضـح اخلبـيء: "تعـال إلى
النار" فمـا كان خطاب: "تعال إلى جنـتى - وقتها- سوى طعم ال غنى
عنـه من أجل إتمام عـملية الـصيد عـندها يـدخل ذلك الصيـد مستـكينا
إلـى مـا أُعَّـد له مـن شـراك حـيث الــوحـوش عــنـد الـبــرارى والـبـرد فى
زمـهريـر الـشتـاء واجلنـة عـبر شـوك الـطريق وحـيث األفـاعى والقـلوب
األعادى والشراب الدموع. وعندئذ يرى الشاعر ما لم يكن يراه بعد

أن يكون قد تقدم خطوات فى إدراك ما هو مقبل عليه من مآزق:
رأيت عند بابها الشروق

مضرَّجا على شواطئ الغروب
تشرَّدت عيونى الشرقية األعماق

ما ب وجه البدر واحملاق
سألت هذه النيويوركية البيضاء

عن احلدائق اخلضراء

سألتها عن شاعر اجلزيرة القد
شاعر منهاتن والتخوم

سألتها عن والت ويتمان العظيم
وابتسمت سخرية ناطحة السحاب

وج باألغراب  على  الشارع الذى 

.. صوت من القلب فى القلب
هاهى جاءت إلىَّ اصطفتنى

وما كنت أعرفها قبل هذا الغناء اجلميل
وما كنت أعرف نفسى(١٧). 

ـوقف هنا عـلى وقوع ذلك اإلنـسان الغِـر فى الشـرك بعد ينـجلى ا
ـرأة بأنـهـا تقـاسـمه أحالمه فبـدت وكـأنهـا تـتهـيأ له: أن أقـنـعته هـذه ا
"تعال إلى جنتى" بعـد أن أضاءت شموسها من الشرق إلى الغرب فى
إشارة إلـى ما تدعـيه من حـرية وإلى مـا تتشـدق به من حـضارة يقف
ذلـك اإلنـسـان أمـام بـريـقــهـا اخلـادع مـشـدوهــا وفى قـوله: "ومـا كـنت
أعرفـها قبل هـذا الغـناء اجلمـيل وما كنت أعـرف نفسى" اسـتباق دال
رأة التى اسمـها السعادة والتى آل فـهذه ا ا سـيؤول إليه احلال وا
هى "نيويـورك" ذات وجوه عدة تـعرف متى تـضع وجها ومـتى ترتدى
آخر فهـا هى ذى تكشف عـن زيف ادعاءاتهـا مع أول اقتراب حـقيقى

من جسدها الطافح نارا:
وح استويت على عرشها أنزلتنى
وقالت: تعال إلى النار فى مثل

شوقك هذا
تعال إلى الوحش عند البرارى..

.. إلى البرد فى زمهرير الشتاء الطويل
تعال إلى جنتى عبر شوك الطريق

وعبر احلجارة حيث األفاعى..
وحيث قلوب األعادى..
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ماكل هذه اجلدران
كأنها احلريق

أهذه مدينة القيامة
فقال لى بأنها محاولة

لء ذلك الفراغ ب األرض والسماء
تمزق القناع

فانقطع الشعاع
وقلت إنها القيامة

وجاء صوت ويتمان العظيم
يقول إنها فقط عالمة(٢٠). 

ـوقف - وحـيـدا فى شـوارع هذه يُـرى الـشـاعر - مـن خالل هـذا ا
ـارة الذيـن ال يـعرفـهـم بالـقـطع ـديـنـة مـا يـزال يـطـرح أسئـلـته عـلـى ا ا
ـا يـعـانـيه من ـا يـعـمق من إحــسـاسـنـا  هــكـذا: "سـألت واحـدا..." 
تعاظمة فى رة عن تلك اجلدران ا افتقاد ووحشة وكان سـؤاله هذه ا
بـنـايـاتهـا: أهـذه مـدينـة الـقـيامـة" ويـجيء اجلـواب مـحمال بـالـعـديد من
لء ذلك الـفراغ ب احلـزم الداللـية الكـاشفـة: فقـال لى بأنهـا محـاولة 
دن األرض والسـماء" فى طرح موح ودال عـلى ما تعانـيه أمثال هذه ا
من فـراغ روحى وتآكل عـاطفى بـعـد أن عطـلت ذلك االتصـال اإللهى
فـيـمـا ب األرض والـسـمـاء والذى يـتـمـثل فى مـنظـومـة الـقيم الـديـنـية
والفيوضات الروحانية التى ال غنى لإلنسان عنها إذا ما أراد أن يقيم
حياة متوازنة على هذه األرض.  وهنا يتم استدعاء صوت شاعر هذه
فتقد ويسد - ولو دينة القد "والت ويتمـان" ليحدث ذلك التوازن ا ا

وأخرجت ماكينة عالية الرن
وريقة خضراء
من فئة الدوالر
وقالت احلسناء
تلك هى األشعار
وهذه يا سيدى

دينة(١٩).  شاعرة ا
ـوقف هـنا لـذلك الـصدام احلـضـارى ب الـشـرق احلالم يؤسس ا
ثـله الشـاعر فى هذا والبـاحث عن الشـعر وحدائـقه اخلضـراء والذى 
وقف وب هذه النيويوركية البيضاء الباحثة عن حدائقها اخلضراء ا
ـثـير هـنا أن الـلون األخـضر قـاسم مـشتـرك بيـنهـما غـير أن وا أيـضا
الـشـاعـر يـراه فى احلـدائق اخلـضـراء بـيـنـمـا تـراه هـذه الـنـيـويـوركـيـة
احلسناء فى هذه الوريقة اخلضراء التى هى من فئة الدوالر: "تلك هى
األشـعار" هـكـذا قالت احلـسـنـاء وهنـا وفى هـذه األجواء فى نـيـويورك
ـلك مـديـنـة الـرصـاص واألنـغـام الـتى تـهـتـز فى الـدخـان والـبـروق ال 
الـشــاعــر الـقــادم من حــضـارة الــشـرق غــيــر عـيــونه الــشـاردة وقــلـبه
احلــزين واالبـتـســامـة الـوحــيـدة الـتى واجــهـته وهـو عــلى هـذه احلـال
جاءته سـاخرة من ناطـحة السـحاب اجملـاورة على  الـشارع الذى

وج باألغراب.
وفى مـقطع "مـديـنـة القـيـامة" يـتـقـدم الشـاعـر خطـوات لـلـكشف عن

دينة الشائهة يقول أبو سنة: مكامن الداء فى جسد هذه ا
سألت واحدا يسير فى الطريق
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وامرأة ماجنة
تعرض ثديا أبيضا للجائع

تركته يرنو بال مباالة إلى النهر القد
منطويا كأنه يتيم(٢١). 

ديـنة وقف تـسـقط األقنـعة عن وجه هـذه ا وهـنا ومن خالل هـذا ا
اخملـادعـة فـيـنـكشـف زيف ما تـدعـيه من شـعـارات يـأتى عـلى رأسـها
ـفـتـرض - حـسـبـمـا تـدعى - أن يـكـون رمـزا ذلك الـنـصب الـذى من ا
لـلــحـريـة غـيـر أنه اكـتـفـى - فـيـمـا يـبـدو - أن يُـرى مــسـتـسـلـمـا لـهـذه
تـابعة ظله عـلى صفحة نـهر هدسن احلالم التساؤالت شـاغال نفسه 
احلزين مـخـلـفا وراءه عـيـون العـابـرين من احلائـرين فى شـوارع هذه
ـدينـة تالحـقه باألسـئلـة: هل سئـم العـراك من أجل حق اآلخرين هل ا
لك حـيـال هذه األسـئلـة سوى بات رمـزا لالمبـاالة هـنا....?" وهـو ال 
أن يـبدى خـجله مـستـعصمـا باألسف وبـعض الدمـوع التى بـدت تلوح
ـشـهد - صـورة المـرأة ماجـنة من جـفـونه فيـمـا يرى - عـلى خـلفـية ا
فـارقة التى ـشهد هـنا بـهذه ا تعـرض ثديا أبـيضًـا للجـائعـ ليكـتمل ا
ـرأة الـتى ـوقف الـشـعـرى كـله فـمـا هـذه ا يـسـتـغـرق أفـقـهـا الـداللى ا
دينة رأة/ ا تعرض ثديها األبيض للجائع هنا سوى نيويورك تلك ا
ـرأة ضـاربـة الـرمـل الـتى تـعـرف كـيف تــخـتـار صـيـدهـا ـديــنـة/ ا أو ا
الثـمـ بعـد أن تـوقعه فى حـبـائلـها عـن طريق عـيونـهـا االستـخـباراتـية
الـتى تـرسـلـهـا لتـتـعـرف عـلى احـتـياجـات ذلك الـصـيـد وتـتبـنى أحالمه
مبـدية حـرصها عـلى حتقـيق هذه األحالم. إنـها نـيويـورك رمز الـهيـمنة
ـدن ومخربة احلضارات دينة آكلة ا األمريـكية فى هذا العالم تـلك ا

ادية ما ب مؤقتا - تلك الـفجوة الشـاسعة التى صنـعتها احلضـارة ا
رة محذرا: إنها األرض والسماء  غير أن صوت الشاعر يأتى هذه ا
فـقط عالمـة" ليـنـفـتح اجملال الـداللى هـنـا على فـضـاء من الـتأويل: هل
هى عالمـة الـقيـامـة على حـد قـول الـشاعـر أم هى عالمـة النـذيـر الذى

دن آكلة البشر وهادمة احلضارات. يبشر بانهيار أمثال هذه ا
ثـم يـأتى مــقـطع "نــصب احلـريــة" لـتــتـعـمـق - عـلى أثــره - صـدمـة
الشاعر الذى جاء من بالد الشرق محمال بالعديد من التساؤالت حول
ديـنـة نصـبا تـرتاده ـعنـى الذى جـسدت له هـذه ا مـعنى احلـرية ذلك ا
عـنى العـظيم الـذى يشـير ن يـتطـلعـون لتـمثل ذلـك ا عـيون الـعابـرين 

إليه هذا النصب يقول أبو سنة:
رأة النيويوركية سألت هذه ا

عن نصب احلرية
رأيته هناك عند نهر هدسن احلالم احلزين

مستسلما لهذه التساؤالت
تطرحها العيون

عيون كل السائح العابرين
سألته هل سئم العراك
من أجل حق اآلخرين

هل بات رمزًا لالمباالة هنا
أم بات رمز احلائرين

رأيته يخجل من أسئلتى
ودمعة تلوح فى اجلفون
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فى الزمان القد الذى "ال يدوم"
كان عطرك يأتى من السنديان اجملاور

أل روحى األريج
ما الذى اآلن يبعثه السنديان..

     ..النشيج..
..النشيج..النشيج(٢٢). 

ــصـحـوب ـوقف هــنـا حـالــة من الـظــمـأ الـروحى ا تـســيـطـر عــلى ا
بـاحلـنــ إلى ذلك الـزمن الــقـد الـذى تــمـثـله الــقـريـة والــذى تـتـحـدد
ـضى "عــنـدمـا كــنت... كـان عـطـرك" كــيـنـونــته هـنـا فــيـمـا بـ فِــعـلىْ ا
لـيـتـكشف لـنـا ضـرب من الصـدام بـ الذات الـراغـبـة فى ابتـعـاث هذا
الزمن وب اآلنية التى تسحق هذه الرغبة فال يتبقى منها سوى ذلك
الـنـشـيج الـذى يـتـكـرر فى شـكـله الـطـبـاعى عـلى هـيـئـة مـثـلث تـتـساوى

أضالعه وتنغلق مفاحته هكذا: ...النشيج ..
 .. النشيج ... النشيج .

قـصودة لتلك الهناءة العجلى الحقة ا على هذا النحـو فيما يشبه ا
الـتى اسـتـرقـهـا الــشـاعـر عـلى حـ بـرهــة من ذلك األريج الـذى حـمـله
الـسـنـديـان اجملـاور فى ذلـك الـصـبـاح الـبهـيـج. غـيـر أن الـشـاعـر الذى
يـتوق إلى مـرافـقـة هذا الـزمن - ولـو عن طـريق احلنـ إلـيه - لم تـثنه
ـفتقـد يقول الحـقة عن السـعى صوب اسـتحضـار هذا الزمن ا هذه ا

فى مقطع "صوت اليمام" من القصيدة نفسها:
كان صوت اليمام الوديع

نابضا فى السهول

فـلـيس بـبـعيـد عن أذهـانـنـا مـا حـاولـته من سـحق لـلحـضـارة الـيـابـانـية
عنـدما ألـقت قنـابلـها الذريـة على مـدينـتى هيـروشيـما ونـاجازاكى إبان
يـة الثـانيـة وليس بـبعـيد مـا أسهـمت به فى عمـليـة تفـكيك احلـرب العـا
االحتاد السوفـيتى خالل العـقدين األخير مـن القرن العـشرين إضافة
إلى مـا تفعـله اآلن من تدمـير منـظم للحـضارة الـعربيـة واإلسالمية فى
بغـداد عاصمة اخلالفة اإلسالمـية فى العصر الـعباسى عالوة على ما
كان من جـرائمهـا احلربيـة فى فيتـنام وما هـو حادث فى أفغـانستان
وما تسـعى إلى إثارته من قالقل اآلن فى الص والـسودان وغيرهما
دينة من أوهام من بلدان العالم التى تـئن من ويالت ما تصدره هذه ا
ـزعـومـة واخلــادعـة تـمـامًـا مـثل ذلك ـقـراطـيـات ا حـول احلـريـات والــد
ــوقف الــشـعــرى - شـاخــصـا الــنـصب الــذى يـرى - مـن خالل هـذا ا
بـالمبـاالة إلى الـنـهـر الـقـد فى إشـارة إلى ركـونه لـكـهف الـذكـريات
ومنطويا كأنه يتيم فى إشارة إلى عزلته وعجزه وإقراره بانتهاء دوره

الذى أداه تماما كما رسم له.
الذ: الذ:القرية/ ا القرية/ ا

تمثل فقود ا دينة إلى فردوسه ا يجيء فرار الشاعر من جحـيم ا
ـا فى هذه الـلحـظة على األقل - من أجل فى القـرية حال مـندويا - ر
تعبة إحداث حالة من الـتوازن النفسى والوجدان والـوجودى لروحه ا
دن احلجرية يـقول محمد بعد أن أرهقـتها الرحلـة على أسفلت هـذه ا

دى ينتحب": إبراهيم أبو سنة فى مقطع "السنديان" من قصيدة "ا
عندما كنت أفتح نافذتى..

..فى الصباح البهيج
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الهدايا إليك
وكان الزمان يسافر..

.. ..ب الرياح
وجهك يسطع فوق مرايا الدماء

جلست انتظرتك
حتى انطفاء الكواكبْ
واكب ومرت جميع ا

ماجئتِ
سالَ احلن

وفات زمان اإلياب
جلست انتظرتك ما جئت

جاء الغياب
وعلقنى عاريا فى جناحى غراب(٢٤). 

وقف رغبة مـستـعصـية - من لـدن الشـاعر - تـلك التى يـطرحـها ا
ـسـرف فى الغـيـاب بدا ذلك من خالل هنـا فى اسـتعـادة هـذا الزمن ا
تــلك األفـعــال الــتى حتـمـل مـعــانى الــتـهــيـؤ فـى نـيل الــظــفـر: جــلـست
انتظرت أريد أقدم فى مواجهة حزمة من أفعال احليلولة دون إتمام
فتقد فـفى الوقت الذى يحشد الشاعر قوى الفعل زورة ذلك احلبيب ا
لـديه من أجل استعـادة هذا الزمن أو حتى مـجرد اقتنـاص حلظة منه
يُرى - أى هـذا الزمن - وهـو يحمل حـقائـبه مؤذنا بـالرحـيل حيث "ما
جئت سال احلن وفات زمان اإلياب" لـتعكس بنى اخملالفة هنا فيما
بـ "ما جـئت ..جـاء" حالـة من احلزن الـذى يـكشف هـدير سـطحه عن

لولْ والنسيم ا
يتحلق حول رؤوس النخيل

كنت أعشق هذا اليمام اليتيم
كان يحمل حزنى
وكان يفسره

فى الظالم البهيم
آه كنت أرافقه فى الظالل

وكانت ترافقنا فى السماء الغيوم(٢٣). 
ال بأس إذن من اسـتـحـضار هـذا الـزمن ولو عـن طريق اسـتـدعاء
ـلول مـفرداتـه التى تـتـمـثل هـنا فى صـوت الـيـمـام الوديع والـنـسـيم ا
ـفـردات - بكل مـا حتـمله من والـسهـول ورؤوس الـنخـيل لـتحـلَّ هذه ا
ـعـجم ـا عــلق  دالالت - مـحـدثـة حــالـة من اإلزاحـة - ولـو مــؤقـتـا - 
ـديـنـة كاإلشـارات احلـمـراء والصـفـراء والـترام الـشـاعـر من مـفردات ا
والـزحـام ومـا إلى ذلك من مـفـردات الـرصـاص والـدخان فـيـمـا يـشـير
إلى رغـــبـــته - أى الـــشــاعـــر - فى اخلـالص عن طـــريق هـــذه الـــعــود
االرتدادية إلى ذلك الزمن القد الذى ال يدوم على حد قول الشاعر.
وفى مقـطع "الـغيـاب" يحـاول الـشاعـر أن يقـبض عـلى ما تـبقى من

فارق فيقول: ذكريات عن هذا الزمن ا
مرة قد أخذت النهار إلى غرفتى..

..والتالل احمليطة والنهر..
.. ..بعض البسات

كنت أريد أقدم بعض ...
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ر لو نسيت أن الزمن 
وانطفأ نيون اإلعالنات

وأضاء القلب
لتكرر يا حبى الواحد هذا احلب

ولعادت فى السادسة مساء من كل مساء
تقرع للذكرى كل األجراس الذهبية(٢٦). 

يـطـرح الـشاعـر من خالل اسـتـثـمـاره لـبـنيـة االسـتـدراك هـنـا رؤيته
ـدينة/احلـلم وذلك بعد أن يـراها وقد هـجعت قلـيال متخـلية عن حول ا
ـتعب ضـبط عقـارب سـاعـتهـا وبـعـد أن يـراها وقـد أطـلـقت جسـدهـا ا
نبعثة من نيون اإلعالنات لهناءة االسترخاء بعيدا عن تلك األضواء ا
رة مـن فعل بـعد أن نـسـتـبـدل بـهـذه األضـواء ضـوءا آخـر يـاتى هـذه ا
القلب وبعد أن يراها كذلك وهى تسترشد بخطا العشاق حيث يتكرر
فـعل احلب وتــعـاود كل األجـراس الــذهـبـيــة رغـبـتــهـا فى اسـتــنـهـاض
مهورة بـعبير الـذكرى غيـر أن حتقيق ذلك كله يـظل مرهونا األحالم ا
بفعل الدال "لـو" الذى يفيد امـتناع اجلواب المـتناع الشـرط - حسبما
تـمـثل فى فعل يـرى اللـغـويون من الـنـحاة - بـيد أن حـضـور الشـرط ا
العشق هنا حتى لو جاء مقيدا ومشروطا إال أنه يظل يفعل دالليا فى
ـديــنـة/احلــلم ولـو عــلى سـبــيل الـدفع مــحـاولـة جــادة مـنـه خلـلق تــلك ا

عدالت وجودها بالقوة الذى يقابل وجودها بالفعل.
ـاذا تموت بـعيـدا عن احللم" ينـتقل مـحمد إبـراهيم أبو وفى قـصيدة "
دينـة إلى السعى فى رسـم مالمحها سنة من صـيغة احلـلم بوجود هـذه ا

واخلروج بها من حيز الوجود بالقوة إلى دائرة الوجود بالفعل:

عاصر فى صراعه مع أغـوار بعيدة تـتعمق على أثرهـا أزمة الشاعـر ا
ـا ينذر بتأجـيل أحالمه فى االنعتاق مـا هو كائن وينـبغى أن يكون 
ـشـهـد الــشـعـرى "وعـلـقـنى ونـيل اخلالص. ومـا حـضـور الــغـراب فى ا
ا يحمـله من نذر الشؤم سوى معادل دال عاريا فى جـناحى غراب" 
ـوغل فى ــا أصـاب الـشـاعــر من يـأس حـيــال اسـتـعـادة ذلـك الـزمن ا

األفول.
دينة احللم: دينة احللم:ا ا

إذا كـان رفض الشـاعر لـلـمديـنة - عـلى نـحو مـا رأيـنا - لم يـوقفه
عن االنخراط فـيها  ومـعايشـة آالمها وإذا كـانت رغبته فـى استعادة
زمن القـرية قـد  جتاوزهـا بفعل الـزمن نفـسه فإن احلـاجة إلى خلق
مـدينة فاضلـة أو احللم بوجودهـا تبدو ملحـة بل ومشروعة فى الوقت
نفسه ومحمد إبراهـيم أبو سنة واحد من هؤالء الشعراء الذين قدموا
ديـنة/احلـلم فى رؤية ديـنة/احلـلم وا ـا ينـبغى أن تـكون عـليـة ا رؤية 
ديـنة الـتى كـانت ثم ضاعت مـثـلمـا شهـدنـاها عـند أبـى سنـة ليـست بـا
أدونـيس والبـياتى وغـيـرهمـا حـول ضيـاع األندلس واحلـلم بـعودتـها
ـديـنـة األفالطـونيـة "الـيـوتـوبيـا" كـمـا شـهدنـاهـا فى قـصـيدة ولـيست بـا
الئكة فى ديوانها "شظايا ورماد" "يوتوبيا الضائعة" لـلشاعرة نازك ا
ديـنة األسـطوريـة كمـا تعرفـنا عـليـها عـند الـبياتى فى ولـيست كـذلك با

"مراثى لوركا".(٢٥)
كنة تتسم بالواقعية واالعتدال يقول أبو سنة: ا هى مدينة  وإ

لكن يا حبى لو أن مدينتهم عشقت
لو خرجت من ب عقارب ساعتها
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هكذا: عاصـمة للجـمال وضوءا يلـوح على ساحل البـحر وجسرا إلى
ن يـطلـبون الـنـجاة من الـظلم. غـير أن الـغد ويـتصـورها سـاحـة عدل 
دينة مرهون بفعل آخر يلى فعل احللم ويترتب عليه يتمثل ميالد هذه ا
ــا حتــمــلـه هـذه فى صــرخــة اجلــيــاع - عــلى حــد قــول الــشــاعــر - 
الـصـرخة من نـذيـر يـحض على الـثـورة ضـد الظـلم ويـبـعث األمثل فى
ـنح احملـبـ مــسـاحـة من الـوقت يــغـرسـون فـيـهـا نـفـوس احلــزانى و

الزهور ويقطفون القبل عندئذ:
تنهض مدن احلب

دن احلجرية تنهار ا
تستيقظ فى منتصف الليل

احلرية
دن احلجرية"(٢٨) من قصيدة : "تأمالت فى ا

ـديـنـة فـى الـتـجـربـة الــشـعـريـة اجلـديـدة ــثل هـذه ا يـشـكل احلـلم 
هـاجسا رؤيـويا له مـا يسوغه فـفى هذه التـجربة طـرح مغايـر للتـجربة
ـديـنـة فـالـشـاعر الـرومـانـتـيـكيـة من حـيـث عالقـة اجلدل بـ الـقـريـة وا
الـرومانتـيكى يلـوذ بالـفرار والهـرب ويؤثـر األمن والسالمة والـبعد عن
ـتـعـبـة أمـا الـصـدام ويـجـد فى الـقـريـة شـاطـئـا يـريـح عـلـيه جـوانـبه ا
ـديـنـة بـأسلـوب مـخـتـلف يـعتـمـد عـلى آلـيتى الـشاعـر اجلـديـد فـيواجه ا
الرفض والقبول. (٢٩) وهو من خالل هات اآلليت يسعى إلى إحداث
ـنحى الـثورى ـسـيرة اإلنـسـانيـة تـتخـذ من ا جـمـلة من الـتـحوالت فى ا
دن احلب إطارا لـها فـبيـنـما تـشهـد التـجربـة الشـعـرية هـنا نـهوضـا 
قابل انهيار للمدن احلجرية هكذا فى طرح رؤيوى يتراءي فى الوجه ا

دينة. تلك التى كنت تطلبها.. لعل ا
...كى تكون على األرض..

عاصمة للجمال
تلوح على ساحل البحر ضوءا لكل السفن
تد وسط العواصف وجسرا إلى الغد 

ن يطلبون... وساحة عدل 
لكون النجاة من الظلم - ال 
سوى الدمع حتت سياط الطغاة

دينة تولد من صرخة للجياع لعل ا
وت فيها لتبعث هذى اجلذور التى يركض ا

ليفرح كل احلزانى
لك فيها احملبون وقتا و

لغرس الزهور وقطف القبل
دينة تولد... (٢٧) لعل ا

تطرح بنيـة االستفهام التى يتشكل على بيـنة منها عنوان القصيدة
ـاذا تـمــوت بـعـيـدا عن احلـلم? - بـاعـتــبـارهـا بـنـيـة دالـة - حـالـة من " 
هورا باحللم ـرجو هنا يـاتى  الـتحريض واحلث على الـفعل والفعل ا
ـارسـاته: "...تـمـوت بـعـيـدا عن احلـلم" الـذى تـنـتـفى احلـيـاة بـانـتـفـاء 
ـارسه حق االنــتـسـاب إلى فـاحلــلم مـجـرد احلــلم فـعل يــسـتـأهـل من 
احلـيـاة وبـعــد أن يـتـهـيــأ اإلنـسـان لـلــحـلم سـتــنـفـتح أمـامـه جـمـلـة من
االحتمـاالت التى ستـسهم قطـعا فى إحراز تـقدم ما صـوب إنتاج هذه
ـديـنـة تـولـد" وهـو - أى الـشـاعـر - يـتـصـورهـا ـديـنـة/احلـلم: "لـعل ا ا
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"ما احالها عيشة الفالح"
كانت بدرية

تآكل ترخى أطراف الثوب ا
وهى تميل
تمأل جرتها

غرب فى حمرة أحزان ا
توثب  كان الطير ا

طير الشوق احملترق الريش
يتلفت ب سحابات الدمع

عند عبور السيارات
فلعل الغائب آت

تتقاطر بعد السيارات السيارات
ال يأتى الطائر فوق النسمات

تنثر ريح الوحشة
أوراق العش البارد
يغرق ظلك يا بدرية

ب ضفائر أشجار الصفصاف
تنتحب الريح الغربية

رتعد األطراف. (٣١) عند سقوط القمر ا
وقف الشعرى هـنا طاقاته الـتعبيـرية ببنـية النفى "لم يكن" يفتـتح ا
ـثل مـبـادرة داللــيـة أولـيـة تـقــودنـا إلى مـحـاولــة تـدبـر مـا نـحن فـيــمـا 
مـقبولـون علـيه من حتول أصاب احلـياة فى هـذه القـرية فبـ "ماكان"

قــوامه الـهــدم والــبـنــاء مــتـجــاوزا ذلك مــا سـبق مـن طـرح آثــره هـؤالء
دينة. الرومانتيكية فى تعاملهم مع ا

حتوالت القرية:حتوالت القرية:
ظـلـت الـقـريــة وحـلم الـعــودة إلـيـهــا هـاجـســ ال يـكـادان يــفـارقـان
دينة وظل التشوف والتشوق عاصر فى حلـبة صراعه مع ا الشاعر ا
إلى ذلك ضـربـا من الـتـصـبـر ريـثـمـا يرتب ذلـك الغـريب أوراقـه قبل أن
ــفـقــود ويـوتــوبـيـاه يـلــحق بـأول قــطـار يــحـمـلـه إلى قـريــته/فـردوسه ا
ـديــنـة واحلــنـ إلى الــريف يـهــيب بــنـزعـة ــرجتـاة. إن الــنـفــور من ا ا
رومنطقيـة أصيلة وجدت لـها صيغ تعبـيرية متعددة فـى شعرنا العربى
ــعـاصــر واحلــديث كــمــا وجـدت لــهــا بــدائل أخــرى فى احلــنـ إلى ا
ـهـجـريـ أو فى ـاضى الـذهـبى أو فى الـعـودة إلـى الـطـبـيـعة عـنـد ا ا
الـتـشوف إلى يـوتـوبـيا أو فى خـلق مـدن مسـحـورة تـغنى الـشـاعر عن
ليئة باآلالم والعذابات».(٣٠) ولكن هل ظلت القرية كما «مدينة الواقع ا
عهدهـا الشاعـر الراغب فى العـودة إليهـا أم أن خلال أصابـها بعد أن
ـدن فـسـمـمت أجـواءهـا وأصـابت دروبـهـا تـسـربت إلـيـهـا سـحـابـات ا
قطع رقم (١) بـالعتـمة والوحـشة يقـول محمـد إبراهـيم أبو سنـة فى ا

من قصيدة "أحزان قرية مصرية":
لم يكن النرجس فى شطآن الغدران

يتراقص مزهوا حتى يسقط
اء فوق ا

ح دخلت القرية
لم تكن األغنية تقول
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كان النيل عجوزا
وإله احلب تعذبه األمراض

يهوى النجم األحمر
تكبر من فوق النهد ا

وتمر الريح الواهنة اخملذولة
دامعة ب الفخذين

تتفتح أرحام عذارى القرية
فوق األشواك الليليلة

سمومة تنبت فيها األعشاب ا
تمتلئ القرية بالقطط العمياء. (٣٢)

وقف إلى إبراز صورة القرية وهى مقبلة تتجه التحوالت فى هذا ا
على الـسقوط فى بـراثن احلسيـة والعرى وإشـباع الغـرائز الشـهوانية
ثـلة فـتاة القـرية وهى تـرخى أطراف ثـوبها فبعـد أن شهـدنا "بـدرية" 
ـوقف كل صـبـايا ـوقف السـابق فـإنـنا نـشـهـد فى هذا ا ـتـآكل فى ا ا
القريـة وهن يخلـعن براءتهن ويـنزلن عرايـا ب األمواج وكـأنهن على
ا ينذر بتحول قيمى يعكس دن الكبرى يتـشمسن  شواطئ إحدى ا
تآكل احلـمية والنـخوة اللـت كانتـا تمثالن مظـهرًا من مظـاهر اجملتمع
رأة الذى كان يعـد حرما محرما الـقروى خاصة فيمـا يتعلق بجـسد ا
وقــدســا من األقــداس ال تــطـأه الــعــيـون إال بــعــد أن تــقـدم الــقــرابـ

ـوقف فـى بـعـده الـلـغــوى يـعـكس حـالـة من وتـتـسـلح بـالــتـضـرعـات. وا
ـفـردات الـتى تـتـعـلق بـالـعرى والـتى من احلسـيـة تـثـيـرهـا جـملـة من ا
مظاهره رؤية النهود واألفخاذ وما إلى ذلك من تضاريس اجلسد ثم

الــذى ارتـبط مع الــشـاعـر بــحـلم الــعـودة ثم أصـبـح "لم يـكن" تــتـعـمق
صدمة الـشاعـر ويشتـد وقعـها على نـفسه وقـلبه خاصـة إذا علـمنا أن
ـرة - يـتـمـثل فـيـمـا أصـاب هـذه ـتـسـبب فى هـذه الـصـدمـة - هـذه ا ا
الـقريـة / احللم من حتـوالت أربكت مـنظـومة الـقيم الـتى تأسـست على
ـعـامالت. ثم تواصل أثرهـا العالقـات وأنـبنت عـلى ثـوبهـا األعراف وا
ـوقف لـتنـعـكس - كذلك- عـلى تـلك األغنـية بـنـية الـنفى تـردداتـها فى ا
ـا يـنذر األثـيـرة لـدى الـفالح فى الـقريـة "مـا أحالهـا عـيشـة الـفالح" 
بـتـحول آخـر عـلى مـسـتوى الـتـلـقى يـأذن بخـلل فى تـكـويـنه الـوجدانى
ومزاجه النـفسى ثم تتـوالى منظومـة التحـوالت لتحيل هـذه القرية إلى
ـثـلـة فـتـاة الـقـريـة تـخـلع حـيـاءهـا كـابـوس مـفـزع فـهـا هى "بـدريـة" 
تآكل بعد أن حركها الشوق واالنتظار وتمشى مرخية أطراف ثوبهـا ا
آملـة فى عودة الـغائب ذلـك الغائـب الذى يكـشف هو اآلخـر عن حتول
ا أصـاب احليـاة فى هذه القـرية يـتمثل فى هـجرة الـشباب إلى جـديد 
ــدن وبالد الــنـفـط مـتــخــلــ عن مــيــراث اآلبــاء واألجـداد فـى زراعـة ا
األرض وانـتـظـار احلـصـاد ذلك الـتخـلى الـذى يـعـكس حتـوالً يـضاف
إلى جمـلة مـا سبق من حتـوالت ويتمـثل فى حجم الـتطـلعات واألحالم

التى لم تعد تقنع بعيشة الكفاف ومنطق الرضا بالقليل.
ـقطع رقم (٢) من الـقصيـدة نفـسهـا تتعـمق هذه الـتحوالت وفى ا

ويشتد فتكها يقول أبو سنة:
خلعت كل صبايا القرية

أردية براءتهن
ونزلن عرايا ب األمواج الناعمة البيضاء
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هذا قدر أبى عبد الله(٣٣)
دينة بعد وقف الشـعرى هنا القـرية صورة مصغـرة من ا يـظهر ا
أن تـسربت اخليـانة إلى بيت شيـخها عن طـريق زوجته التى هربت فى
صـحـبـة لص قــاتل وعن طـريق ابـنــته الـتى بـدت وهى تــبـيع جـسـدهـا
لـلراغـبـ مـقـلـدة فى ذلك الـعـاهـرات ولـيـالـيـهن احلـمـراء من سـاقـطات
ـسـرفة فـى الفـسـاد لم يـتـبق لذلك ـدن الـكـبرى وفـى هذه األجـواء ا ا
ـصـحــفه وصالته ومـهــجـره الـصــغـيـر فى الـشـيخ ســوى االعـتـصــام 
ا مـحـاولة مـنه للـقـبض على مـا تـمثـله هـذه األشيـاء من مـعان وقـيم ر
ا يثـيـر اعتـصـام الشـيخ بـها رغـبة فـى اخلالص تسـتعـيـد بهـا شـيئـا 
ضاع بـعد أن احتـرق عمـاد البيت وهـوى السـقف وتداعت اجلدران
فى إشارة إلى انهيـار البنى األخالقية والدينية الـتى تمثلها هذه العمد
واألسقـف وتلك اجلـدران احلال الـتى لم يتـبق بعـدها سـوى أن تخرج
ـشـهد األخـير ـناقـيـره اجلارحـة لـيرسم ا أشـبـاح اللـيل ويـطل البـوم 
لصـورة هـذه القـريـة وهى تـعالج قـدرهـا احملتـوم بـعدمـا تـسربت إلـيـها
ـدن الدكناء فسممت أجواءها ومـياهها وأصابت حقولها سحابات ا

بالبوار.
وهـنـا تـتـأكـد عــزلـة الـشـاعـر وغـربـته الـروحـيـة بـعـد أن فـقـد مالذه
ـدينة ـتمثل فى الـقريـة تلك التى صـارت نسـخة شائـهة من ا األخـير ا

دينة فاضلة. وكان قد فقد حلمه األثير 

شهـد تلك القطط العـمياء التى ال يسمح إال مـواؤها معلنا تـطفو على ا
عن رغبـتها فى إشباع نزعاتـها الغرائزية والـشبقية فى تكريس داللى
مشـع يعـكس مـا آلت إلـيه القـريـة من انـخراط فـى البـهـيـميـة وإشـباع
ـقـطع رقم (٤) من الـقصـيـدة نفـسهـا يـعكس الـعاجل مـن الغـرائز. وا
حـالة من الـتآكل الـروحى الذى أصـاب إنسـان هذه الـقرية الـتى غرقت

فى أوحال الغرائز واستجابت لنداءات اجلسد يقول أبو سنة:
ح سألت عن الشيخ الطيب
صاحب موعظة األيام السوداء
وتى صر الباب صرير عظام ا

نقار جارح وأطل البوم 
سجد حراب ا قال: الشيخ يلوذ 

يتلو مصحفه ويصلى يتهجد
هربت زوجته اخلائنة الليلة

فى صحبة لص قاتل
أما ابنته فترفه عن محزونى القرية 

عارية النهدين
عارية النهدين

يحترق عماد البيت
يهوى السقف وتهوى اجلدران
تخرج أشباح الليل اجملنونة
سجد تتجه إلى محراب ا
هذا قدر أبى عبد الله
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ديـنة - عـالم الفكـر - اجمللـد التاسع (١)  يراجع: د/ مـحمـود الربيـعى - الشـاعر وا
عشر - العدد الثالث - أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر ١٩٨٨ - صـ١٣٠.

عـاصر - ديـنة فـى الشـعر الـعـربى ا (٢)  يـراجع : د/مخـتـار على أبـو غـالى - ا
عرفة (١٩٦) - صـ١٤. عالم ا

عرفة - صـ ١٣٠. دينة فى الشعر - عالم ا (٣)  يراجع : د/ محمود الربيعى - ا
(٤)  يراجع : السابق - صـ ١٣٢.

(٥)  انـظر: مـحمـد إبـراهيم أبـو سـنة - ديـوان قلـبى وغـازلة الـثوب األزرق - دار
غريب للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة ١٩٩٦ - صـ ١٠ وما بعدها.

ـعاصر - ـدينـة فى الشـعر الـعربى ا (٦)  يراجع : د/ مـختـار على أبـو غالى - ا
صـ٧٥.

(٧)  انظر: محمد إبراهيم أبو سنة - ديوان قلبى وغازلة الثوب األزرق - صـ ٣٢.
ـعطى حـجازى - دار العـودة - بيروت ١٩٧٣ - (٨)  انظـر : ديوان أحمـد عبد ا

صـ ١١٠ وما بعدها.
دن احلجرية - الهيئة (٩)  انظر : محمد إبراهيم أبو سنة - ديوان تأمالت فى ا

صرية العامة للكتاب - ٢٠٠١ - صـ٢٧ وما بعدها. ا
(١٠)  انظر: السابق - صـ ٣٠ وما بعدها.

عاصر - صـ ٧٥. دينة فى الشعر العربى ا (١١)  يراجع : د/ مختار على أبو غالى - ا
(١٢)  انـظـر: مـحـمـد إبـراهـيم أبـو ســنـة - ديـوان قـلـبى وغـازلـة الـثـوب األزرق -

صـ٣٤ وما بعدها.
(١٣)  يراجع: حمدى الطنـطاوى  األسطورة فى شعر أبو سـنة - محمد إبراهيم
أبـو سـنـة -  سـبـعـون عامـا من اإلبـداع - إعـداد وتـقـد - فـاروق شـوشة -

اجمللس األعلى للثقافة - ٢٠٠٧ - صـ١٤٥.
نشأة (١٤)  يراجع : د/ أنس داود - األسطورة فى الشعـر العربى احلديث - ا
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الشعبية للنشر والتوزيع - (د.ت) - صـ١٢١.
(١٥)  انـظـر : مـحـمــد إبـراهـيم أبـو ســنـة - ديـوان الـبـحــر مـوعـدنـا - دار غـريب

للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة ١٩٩٧ - صـ٥٨.
(١٦)  انظر : السابق - صـ٥١.

(١٧)  انظر : السابق - صـ ٥٢  ٥٣.
(١٨)  انظر : السابق - صـ٥٤.

(١٩)  انظر : السابق - صـ ٥٩  ٦٠.

(٢٠)  انظر : السابق - صـ ٦٠  ٦١.

(٢١)  انظر : السابق - صـ ٦١  ٦٢.
(٢٢)  انـظـر : مـحمـد إبـراهيم أبـو سـنـة - ديوان مـرايـا النـهـار الـبعـيـد - الهـيـئة

صرية العامة للكتاب - ١٩٨٦ - صـ ١٩. ا
(٢٣)  انظر : السابق صـ٢٠.

(٢٤)  انظر : السابق صـ ٢٢.
عاصر - ديـنة فى الشعر الـعربى ا (٢٥)  يراجع : د/ مختـار على أبو غالى - ا

صـ ٢٦٣ وما بعدها.
(٢٦)  انظر: مـحمد إبـراهيم أبو سـنة - ديوان قـلبى وغـازلة الثوب األزرق - صـ

.١٤
دن احلـجرية - صـ (٢٧)  انظـر: محمـد إبراهـيم أبو سـنة - ديوان تـأمالت فى ا

.٤٥  ٤٦
(٢٨)  انظر : السابق صـ ١٢٩.

ديـنة والثأر فـى شعر أمل دنقل (٢٩)  يراجع : د/ عبـد الناصـر هالل - ثنائـية ا
- الهيئة العامة لقصور الثقافة - ٢٠٠٢ - صـ ٢٢.

ـعـاصر - دار (٣٠)  يـراجع : د/ إحـسـان عبـاس - اجتـاهـات الـشـعر الـعـربى ا
الشروق للنشر والتوزيع - ١٩٩٢ - صـ ٩٣.

صرية سـاء - الهيئـة ا (٣١)  انظر: مـحمد إبراهـيم أبو سنـة - ديوان أجراس ا
العامة للكتاب - ١٩٨٧ - صـ ٧٩ وما بعدها.

(٣٢)  انظر : السابق - صـ ٨١.
(٣٣)  انظر : السابق - صـ ٨٣  ٨٤.
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رأة موضوع أثير فى الشعر إن لم تكن هى الشعر نفسه فمنذ ا
رأة أن بـدأ اإلنسـان يـتـحسس احـتـيـاجاته عـلى هـذه األرض كـانت ا
هى احتـياجه األول الذى إلـيه يأنس ويـطمئن وإلـى جواره يقـيم ويبدأ
رأة باعـتبارهـا موضوعـا لقصـيدة - حسـبما يـرى أستاذنا احلـياة. وا
الــدكـتــور مـحــمــد حـسن عــبــد الـلـه - أقـوى دوافع االبــتــكـار ومن ثم
األصـالة الـفنـية فـليس فى الـنسـاء امرأة هى صـورة من األخرى ولو
كن تـقاربـتا فـإن إحسـاس الـشاعـر - وهو الـذى يلـهـمه القـول - ال 
أن يـتـفق فى الـصـدى الـذى ينـعـكس عـلى مـرآته من كل مـنهـمـا وكـما
يختـلف الشـكل أو اجلمـال فكـذلك تختـلف التـجربـة وليـست عالقة ما

تكرارًا لعالقة أخرى حتى وإن اتفقتا فى اخلطوط العامة".(١)
ولــذلك تــعــددت قـصـص احلب وتــنـوعـت فـأحــدثت ثــراء هــائالً فى
تـعاقبـة نذكر مـنها - على جتربـة الشعـر العربى عـبر أزمانه وحـقبه ا
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ــعـبـدوتـ واخلــيـر والـشــاعـر فى نـزوعه المــتالك الـشـمس والــقـمـر ا
ـرأة. ولـقـد أحـدث والـسـيـطـرة عـلـيــهـمـا بـوعـيه نـزع أيــضـا المـتالك ا
ـرأة بـعد أن نـزل بهـا من سـماوات الـشاعـر حتـوال كبـيـرا فى صورة ا
ـة إلى مـا أطلق عـلـيه الدكـتور طـلقـة عـند الـشعـوب الـقد األساطـيـر ا
حسنى عبـد اجلليل: بديل األسطـورة أو صورة متخـيلة منهـا ال تبتعد
كـثيـرا عن الواقع فى الـوقت الذى تـرتبط فـيه بتـلك اجلذور األسـطورية

الضاربة فى القدم. (٣)
هجرى يؤكد الدكتور عبد رأة فى الشعر ا وفى حديثه عن مكانة ا
ـرأة - قد ارتـفعـت عن كونـهـا مجـرد كائن احلـكيم بـلـبع أنهـا - أى ا
غـايرة اجلـنـسيـة وأصبـحت عنـصرا من أرقى يثـيـر لذة اإلحـساس بـا
عـناصـر الصـياغـة التى يـستـغلـون قدراتـها اإليـحائـية فى الـتعـبيـر عما
رأة يريدون ولـكن ذلك ال يعنى أنهم أغلقوا قـلوبهم دون اإلحساس با
بـوصفـها كـائنـا من كـائنـات الله اجلـميـلة فـانطـلقـوا يرتـلون لـها أعذب
ـرهـفة أنـاشـيد احلـب فى شعـر صـاف رقـيق يـحمل صـورة أرواحـهم ا
ونفـوسهم الـظامئـة إلى احلب... ولكنـها كـانت فى الوقت نفـسه محورا
ـثــالـيـة فــهى حـجـر من أهم احملــاور الـتى دارت حـولــهـا فـلــسـفـتــهم ا
الـزاوية فى البناء الـنفسى والفكـرى لهذه الفلـسفة وهى الصورة التى
يـعـكـسـون من خاللـهـا آفـاق وجـدانـهم وهم يـرسـمـون صـورة لـلـحـيـاة
وجـة احلداثـية البـشريـة كمـا ينـبغى أن تـكون.(٤) ولقـد تمـثل شعـراء ا
رأة بـاعتبارهـا عنصرا كـيميائيـا يسرى فى جسـد القصيدة اجلديدة ا
مسـرى الدم فى الـعروق فـيعـمل على تـنشـيط قوى الـفعل بـها بـعد أن
ــعـنــوى والـرمـزى يـنــصـهــر فى مـركب داللى يــخـتــلط فـيه احلــسى بـا

ـلوّح وليلى العامرية وقصة عنترة بن ثال - قصة قيس بن ا سبيل ا
شــداد وابـنـة عــمه عـبـلــة فى الـعـصــر اجلـاهـلى وفى الــعـصـر األمـوى
شـهـدنـا قـصـة كـثـيـر بن عـبـد الـرحـمن اخلـزاعى "كـثـيـر عـزة" وعـرفـنا
غـزلـيـات عـمر بـن أبى ربيـعـة الـشـهـيرة وعـلى الـوجه اآلخـر أدهـشـتـنا
سـتكـفى مع ابن زيدون "الـوزير الـعاشق" فى احلـقبة قصـة والدة بن ا
األنـدلـسـيـة ومـا إلى ذلك من صـور احلب وقـصـصه الـتى احـتـفى بـها

تراثنا الشعرى الزاخر.
لـقد جـعل الـشاعـر لـلمـرأة - من خالل هـذه الـتجـارب والـصيـاغات
الـفـنـيــة - سـمـو الـكـواكب وبـهـاءهــا ونـضـارة الـنـبـات وألـوانه وأريج
ـرأة فردوسه فى تلك الصحراء العطـر وخصوبة األرض وأصبحت ا
الـواسـعـة وقـد صــنع الـشـاعـر هـذا الـفـردوس أو الـعـالم اجلـمـيل وفق
تعة.(٢)  ولقـد ارتبطت هـواه فجمع فـيه ب اجلمـال واجلالل والنفـع وا
عبودة التى تمثلها الشمس ة بصورة األم ا رأة فى األساطير القد ا
بـاعتـبـارهـا واهبـة احلـيـاة واخلـصوبـة وعـلى هـذا األساس وجـد فـيـها
ـثال - شبـها لـلشـمس ولغـيرها من الشاعـر اجلاهـلى - على سـبيل ا
ــقـدســة فـهى شــمس أو كــالـشــمس لــهـا مــنـهــا لـونــهـا اخملــلــوقـات ا
هاة وضياؤها وهى غزال أو كالغزال ساحرة نافرة وهى مهاة أو كا
جـميـلة الـعيـنـ وافرة األمـومة ولـها سـموق الـنخل وخـصوبـته ريقـها
خــمـر أو كـاخلــمـر وهى دمــيـة من تــلك الـدمى الــتى كـان اجلـاهــلـيـون
ـعـبودات يـعـبـدونهـا. إنـهـا البـد أن تـكون هـذا كـله فـهى الـبـديل عن ا
وهـى - بـنـاء عـلى ذلك - مـتـصـلـة بـكـل مـا هـو جـمـيل وجـلـيل فى هـذا
ا أصـبحت مـحورا لـلـجمـال ومصـدرا للـسعـادة والنـشوة الـكون وكـأ
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ـتزج فـيه احللم بـاحلنـ واالفتـقاد بـاالحتـياج فى والتـعقـيـد : عالقة 
رأة مواجـهة كائن مراوغ يستـعصى على أن يقيـد أو يقتنص اسمه ا
والشك أن ذلك كـله سـيـقف مـعـنـا دافـعـا وداعـمـا لـعـمـلـية الـكـشف عن
رأة عنـد محمـد إبراهيم خـصوصية ذلـك الطرح فـيما يتـعلق بـصورة ا
أبو سنـة لنـقف بدايـة مع قصـيدة "غـزليـة" التى جتيء - فـيمـا يبدو -

كاشفة عن اخلطا ومحددة للمسار يقول أبو سنة:
أريحينى أريحينى على صدرك

أذيبى صخر أيامى
بهذى القبلة العذراء من ثغرك

فإنى هارب من جمر هذا العالم القاسى إلى جمرك
فمدى ظل عينيك

على صحراء هذا العمر وابتسمى
فإنى حامل األحزان من دهر إلى دهر

وتأكل وقدة الصحراء أقدامى
وتنبت حتت أجفانى

حقول الشوك - يا لهفى - على غابات عينيك
فضمينى وغطينى بهذا الليل من شعرك
دعينى أكتب األشعار فوق جنوم نهديك
وأقطف أول األثمار من جنات خديك

فقبلك كانت الدنيا
هروبا ماله جدوى
ولقيا غير من نهوى

ـا لم تـعـهـدها ا يـعـكس حـالـة من الـثـراء ر بـاألسـطـورى واخلـيالـى 
القصيـدة العربيـة من قبل ومحمـد إبراهيم أبو سـنة واحد من شعراء
رأة فى شعره رافدا جماليا ودالليا ذا مذاق وجة الذين مثلت ا هذه ا
ـرأة فى حياتى رأة قـائال : بدأت ا خاص وهـو يحـدثنـا عن عالقته بـا
بـاحلـلم الـرومــانـسى ثم اكـتـسـت فى بـعض فـصــول األحـزان بـالـطـلل
الفردوسى ولكنها كانت دائمـا تتمرد على صورتها فتهبط من منازل
الئـكة إلى بؤرة الـشيـاط إلى أن اكتـملت واسـتوت إنـسانا واقـعيا ا
رأة فى حياتى جنة لهـا طفولة الورد وشيـخوخة العوسج اجلبـلى  وا
تـضج بـكل عـنـاصر اجلـحـيم لـقد تـقـلـبت بـ جوانـحـهـا حلـمـا ومـعنى
وكـائنا وحـبيبـة وخياال ولكـنها ظـلت تستـعصى على الـيق والـشتكيل
النـهائى. إنـها والـشعـر سواء: مـراوغة ال تـنتـهى وعذاب كـالنـعيم. (٥)
راة فى شعـر محمـد إبراهيم أبو ولقد ارتـبط ذلك احلن الـدائم إلى ا
سنـة بحـادث مأسـاوى فقـد حدث ذات لـيلـة من ليـالى الـشتـاء القـاسية
الظـلـمـة - والكالم ألبى سـنـة - وبـينـمـا كنت أمـارس لـعـبة شـائـعة مع
أخى وبـعض األقارب فى بـيت قريب لـنا وكـان الضـحك يغـمرنـا بفرح
ألوف فى قريـتنا: صوت النسوة البراءة دوى ذلك الـصوت اخمليف وا
كان وأسرعوا بنا إلى النائحات داللة على حـدوث وفاة عمَّ الوجوم ا
الفراش وفى الصباح عـرفت بعد مراوغات قصيرة أن أمى قد ماتت.
كــنت فى الــســابــعــة من عــمــرى عــام ١٩٤٤. لم أدرك فى ذلك الــوقت
مـعـنى ذلك احلـدث ولكـنه بـكل تـأكـيد كـان عالمـة ال تـخـطئ فى اجتاه
حـيـاتى إلى طــريق ال يـنـتــهى من الـوحــدة والـيـتم واحلــنـ الـدائم إلى
رأة. (٦) إنـنـا - فـيمـا يـبـدو - مـقـبلـون عـلى عالقـة شـديـدة الـتـشابك ا
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رأة/ الرمز: رأة/ الرمز:ا ا
يكاد الدارس لشعر محمد إبراهيم أبو سنة أن يقطع بحكم مؤداه
ـرأة لديه لم تـغـادر إطـارها الـرمـزى إال فيـمـا ندر فـهى إمـا رمز أن ا
ـديـنة أو لـقـيـمـة إنـسـانيـة وقـد يـسـتـخدمـهـا مـوشـاة بـهاالت لـوطن أو 
أســطـوريـة وهـذا األمـر حــادث لـديه مـنـذ ديـوانـه األول "قـلـبى وغـازلـة
رير ب عالم القرية الثوب األزرق" ذلك الديوان الذى شـهد صراعه ا
دينة ومحـمد إبراهيم أبو سنـة فى استخدامه للـمرأة بوصفها وعـالم ا
انـحة فى أقصى جتـليات رمـزا يستـدعيهـا فى مجـمل تقلـباتهـا فهى ا
ـنـع وهى الـنـعـيم الـذى حتـلـو ـانـعـة فى أشـد عـذابـات ا ـنح وهـى ا ا
احليـاة فى جواره وهى اجلحـيم الذى يـنبغى الـفرار منه ويـستدعـيها
فى حـاالت صدها وردهـا وفى حاالت وصلـها وهجـرها وما إلى ذلك
رأة ويكون الـرجل طرفًا فيها يقول محمد إبراهيم من أحوال تنتاب ا
أبـو سـنـة فى مقـطع "عـامـان" من قـصـيـدة "رسائـل إلى حبـيـبـة غـائـبة"
رأة فى رأة بحسبانها وطنا يتمثل هذه ا متوجها بهذه الرسائل إلى ا

قريته:
عامان يا مالذى القد

عامان ما أرحت رأسى الكليل فى وسادة الغيوم
عامان ما نظرت للنجوم

حبيبتى وأنت تعلم
كفاك كانتا وسادت

ساء أريح فيهما الهموم فى ا
عيناك كانتا السماء

أريحينى أريحنى على صدرك
أذيبى صخر أيامى

بهذى القبلة العذراء من ثغرك. (٧)
كـن أن يالحظ - هنا - ذلك الـقران الـشرعى بـ عنوان أول ما 
القصيدة "غزلية" وب كلمة غزل فغزلية تنويع على غزل ذلك الغرض
الـشـعرى األثـيـر فى تراثـنـا العـربى عالوة عـلى أن هـذا التـنـويع الذى
رأة ا يـنـحل بـاعتـبـاره داال مـركزيـا يـتعـلق بـذكـر ا يحـتـفى بـالبـنـيـة إ
ـوقف يــعـكس حـالـة من الـظـمـأ اجلـسـدى من قـبل والـتـشـبـيب بـهـا وا
عـجم احلـسى الـذى تبـناه رأة دلـيـلنـا إلى ذلك هـذا ا الـشاعـر جتـاه ا
الـشاعـر والذى يـتـمثل فى الـقـبلـة والثـغر واخلـد والـنهـد وما إلى ذلك.
رة بظـمأ آخر ا يـجيء مشفـوعًا هـذه ا غـير أن هذا الـظمأ احلـسى إ
روحى يـتعـلق بإحـساس اإلنـسان/ الـشاعـر باالغـتراب فى هـذا العالم
شديد القـسوة وهذا الظمأ يجيء كـذلك حامال لبذرة األحزان التى ما
فتـئت آخذة فى الـنمو كـلما جـثم على قـلب ذلك اإلنسان مـا يحول دون
وقف حتقـقه ذاتا تتـوق خلالصها وهى صـورة - تلك الـتى يطرحـها ا
- لــلـمــرأة تــتـخــلق - فــيـمــا يــبـدو - مـن ذلك الـنــســيج الــذى حـاك به
ـرأة أمـثال عـمـر بن أبى ربيـعـة الذى تـغـزلون األوائـل صورهم عن ا ا
أقـر محـمد إبراهـيم أبو سـنة بتـأثره به بـعد أن قرأ عـنه كتـاب "شاعر

الغزل" لعباس محمود العقاد.
ـرأة فى شعـر محـمد إبـراهيم أبو إن هذا الـطرح األولى لـصورة ا
ـعنوى سـنة قـد جتلى بـعد ذلك فى عـدة صور امتـزج فيـها احلـسى با

واخليالى بالرمزى واألسطورى ومن هذه الصور:
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ـوقف "عـامـان" يـاتى - فـيـما شـعـر مـحـمـد إبـراهيـم أبو سـنـة وهـذا ا
ـقـدمـة الـطـلـلـيـة لـهـذه الـقـصـيدة الـتـى يـبكـى فـيـها ـنـزلـة ا أحـسب - 
رة - زمن القـرية بعد أن يـدخلها - أى هـذه القرية الشاعر - هـذه ا
- إلى أفق اجملازات ومدارات الرمـز فتتحول إلى محبـوبة مفتقدة لها
كفان كـانتا - بـالنـسبة إلـيه - وسادت يـريح علـيهمـا همومه وعـينان
ـوقف - على كل حال كانـتا الـسماء الـتى يرى من خاللـها النـجوم وا
ـشـهـديـة فـهـا نـحن نـرى تـلك احلـبـيـبـة/ الـقـريـة فى - يـعـتـمـد تـقــنـيـة ا
ـسافرين نـديلهـا اجلمـيل الذى يـعلو هـامات ا حلظات الـوداع تلـوَّح 
ـفـارق - وهى تـسوى له ثـم نراهـا - بـعـد أن يـتـذكـرهـا ذلك احلـبـيب ا
القميص وتنفض ما علق عليه من غبار ونراها - فى فعلها احلميم -
وهى تـسـوى لـه شـعـره اجلـمــوح قـبل أن تـقـول لـه سالمـا وفى قـوله :
حتـولت سـفـيـنتى إلى "وعـندمـا حتـركت سـفـيـنتك وضـعت فى الـزحـام
حـطـام" إشـارة إلى ذلك الـتـحـول احلادث مـا بـ زمـنـ : زمن الـقـرية
ديـنة بكل ما يـنطوى عـليه من ضياع بكل ما يـحمله من هـناء وزمن ا
وتعـاسة وشقاء وقـد كان لبـنية الـتكرار فى األسطـر التى بدأت بـكلمة
ؤثر فى إذكـاء إحساسنا بفداحة الفقد وما "عامان" دورها الفاعل وا
مـزوج بالتـحسـر على ذلك ترتب عـليه من شـعور بـاالغتـراب واحلنـ ا
ـكـان الــذى تـمـثــله الـقــريـة وفى قـوله: ـفــتـقـد فـى ا الـزمن الــغـارب وا
وعـندما أشـرت لى إلى اللـقاء "عـريت أرضنـا أخذت ما يـظلـنا أخذت
وقف يا حبيبتى من فوق أرضنا السماء" تلك السماء التى رسخ لها ا
مـجـازيـا - مـنـذ قــلـيل - بـوصـفـهـا عـيـنـى احلـبـيـبـة الـلـتـ كـان احملب
فـعم بغنـاء النوارس الشـاعر يرى من خاللـهمـا ذلك الفضـاء الرحب ا

عبدت فيهما غناء نورس حزين
عبدت حكمة احلياة فيهما وروعة اجلنون

وأنت يا تراك تذكرين
ساء شرق الذى أضاع من حياتنا ا ا
عامان منذ ذلك الفراق منذ ذلك اللقاء

تراك تذكرين ذلك الوداع 
سافرين منديلك اجلميل فوق هامة ا

حمامة تشير لى سترجع
تراك تذكرين

سويت لى القميص قد نفضت ما عليه من غبار 
سويت شعرى اجلموح قلت لى سالم

وعندما حتركت سفينتك
وضعت فى الزحام

حتولت سفينتى إلى حطام
وعندما أشرت لى إلى اللقاء 

عرَّيت أرضنا
أخذت ما يظلنا

أخذت يا حبيبتى من فوق أرضنا السماء(٨)
ـوقف الـشـعـرى مع مـوقـفـ آخـرين أحـدهـمـا يحـمل يـشـكل هـذا ا
ـرتـكـزات ـديـنــة "ا عـنــوان "فى الـطـريق" والــثـانى عـنـوانـه "نـرجس وا
ـوقفـيـها الـثالث لـقصـيـدة" رسائـل إلى حبـيـبة غـائـبة" والـتى تـعـرضنـا 
ـديـنة فى ـديـنة" أثـنـاء حـديـثـنـا عن صـورة ا :"فى الـطـريق ونـرجس وا
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القسوة التى تآمرت مع احلنان
لتوقع القلوب فى الشباك. (٩)

وقـف الشـعرى هـنا ال صـورة خرافـية لـلـمرأة تـلك التـى يطـرحهـا ا
كن تخيلها كن التعامل معها باعتبارها صورة المرأة أرضية وال 
الحم الـتى تتـحـدث عن آلهـة اخلـير إال بـحـسبـانـها واحـدة من صـور ا
الئـكة وقـسوة ة فـهى امرأة لـهـا لطف ا والشـر فى األساطـيـر القـد
الـشـيـاط وهـى قـادرة عـلى تـغـيـيـر طـبـيـعـة األشـياء فـعـنـدهـا تـأتـلف
ـتـنـاقـضات وتـتـصـالح األغـيـار بـحيـث نرى احلـكـمـة تـرافق اجلـنون ا
ياه ينشئان عالقة الـصفاء وفى عينيها نشهد القسوة تتآمر والنار وا
مع احلنـان لتوقع القلـوب فى الشباك ونرى الهـدم يخدم البناء وهى
امرأة مـسـتـعصـيـة فـالشـجـاع واجلـبان كـالهمـا - فى طـريق الـوصول
إلـيـها - يـرجـعـان!. إنه قانـون عـالم جديـد - عـلى حـد قول الـشـاعر -
ـا يشى ـرأة وهى تمـارس عـمـلهـا مـتـخفـيـة  يـتـخلق فى عـيـنى هـذه ا
رئية كـما أنها تبدو مـهيمنة تمسك بـخيوط اللعبة نا ا فارقتها لـعوا
فى هـذا الـكون وبـوصـفه - أى الـشـاعر - لـعـيـنيـهـا بـأنهـمـا "طـائران
فارقة بعد أن أضفى ليليان تـوقفا على القمر" يكون قـد أسس لهذه ا
عليهـا هالة أسـطورية يـستحـيل معها الـتحقق من طـبيعـة عملـها لتظل
هكـذا منخـرطة فيـما درجت علـيه من ضبابـية فى العـمل وغموض فى
قاصد وليس لنا من سبيل - عندئذ - سوى انتظار النتائج فنشهد ا
احلب الـذى يـطــفئ احلـروب ونـعـاين تــفـاهم الـظالم والـضــيـاء تـمـامـا
مـثـلـمـا شـهـدنـا الـقـسـوة الـتى تـتـآمـر مع احلـنـان والـهـدم الـذى يـخدم
الـبناء!. إنـها صورة لـلمرأة احلـلم - فيمـا يبدو - صـاغها الـشاعر من

ـشارق وأحـاديث احلـكـمـة وروعة اجلـنـون عـنـدمـا يـكـون انـفالتـا فى ا
دينة وإشارتها احلمراء واخلضراء. غارب بعيدا عن شوارع ا وا

وفى قصيدته "عيناك فى اخلفاء" يطرح الشاعر محمد إبراهيم أبو
سـنـة صورة لـلـمرأة جتىء مـفـارقة لـلـواقع الـبشـرى عـلى هذه األرض

حيث يقول:
عيناكِ طائران ليليان
توقفا على القمرْ

من بعد رحلة طويلة السفر
مراوغان كالقدر

تفتحت فى الغور منهما العصور والفصول
طر يستسلمان فى الكهوف يصحوان فى ا

مسلحان باجلمال واأللم
محيران .. فالشجاع واجلبان
يستبسالن حلظة... ويرجعان

لكان فى حديقة الزمان مغامران... 
األمر باإلثمار واإلمحال

الصمت فيهما يقول فوق ما يقال
وتنفد اللغات

قال من قبل أن يتم منهما ا
احلكمة التى تدلَّل اجلنون

ياه والنار وا
قد أنشأ عالقة الصفاء
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وأعرف أن سواك هو الوهم
وأنى قتلت بك اليأس حتى...

رأيت الصخور تطير
وتنبت للصخر أجنحة من حرير. (١٠)

ن وقف الـشـاعر احملب فى مـواجهـة مع اآلخرين  هـكذا يـظهـر ا
ا هو لون ارسه من حب للوطن إ يسخرون منه على اعتبار أن ما 
ـسـتـحـيالت غـيـر أن الشـاعـر احملب مـن الـوهم وضـرب من احلـلم بـا
يـواجه سـخـرية هـؤالء بـعـدم االكتـراث بـأقـوالهم: «يـقـول لى الـناس...»
ــا يـشى بـأن مـا يـقـوله هـؤالء مـردود عــلـيـهم وأنه سـيـنـهـار مع أول
مـواجهـة للـحـقيـقة: حـقيـقة حـبه الـذى تمـكن من شغـاف قلـبه: «وأعرف
أنى أحــبك...» هـو عــلى يـقــ - إذن - من هــذا احلب كـمــا أنه عـلى

يق كذلك من أن سوى ذلك احلب هو ع الوهم:
تعلمت حبك من ثدى أمى

من توصيات أبى
ومن نخلة كان جدى

رعاها وأوصى بنيه بأن يحرسوها
إلى أن يجيء احلفيد السعيد. (١١)

فـهذا احلب بدأ يـتشكل - لدى الـشاعر - مع نسـيج حلمه وعظمه
عـندمـا كان يتـعلم أبجـديته من ثـدى أمه أثناء عـملـية الرضـاعة ثم بدأ
يكبر مع وصايا أبيه ومع طرح نخلة جده التى تؤسس - هنا - لذلك
قـدس ب الشاعـر احملب وب أرض الوطن احملـبوبة وهذا الـرباط ا
احلب إرث يـسلمه اآلبـاء لألبنـاء الذين يتـوارثونه فيـما بـينهم جـيال بعد

ا ينبغى أن يكون عليه هذا بنات أفكاره بـعد أن حملها رؤاه النشطـة 
العـالم وذلك بـعد أن عـجـز - فيـمـا أظن - عن مالحقـة صـورة للـمرأة
فى أرض الواقع تـكافئ هذه الـرؤى وتتـصالح مع تـلك األحالم . إنها
رؤية - من قبل الـشاعر - تـهيب بفـلسفة تـعتد بـاآلخر فى جتاور يراه
مـندوبـا حـتى وإن كـان هـذا اآلخـر مـخـالـفـا لـنـا عـلى مـسـتـوى الشـكل
ـضمون إال أننا يـنبغى أن نغير من طـبيعة األشيـاء فنقيم جسورا وا
لـلتـفـاهم قد ال تـكـون معـهودة مـن قبل هـذا إذا أردنـا - بالـفعل - أن

نعمل من أجل صياغة قانون لعالم جديد.
رأة/ الوطن: ا

ومن الـصـور األثـيـرة لـلـمـرأة فى شـعـر مـحـمـد إبـراهـيم أبـو سـنـة
صورتـهـا بـوصفـهـا رمـزا للـوطن فـقـد جتـلت هذه الـصـورة فى شـعره
بشـكل الفت استغـرق قسطـا وافرا من جتـربته فال يكـاد ديوان واحد
من دواويـنه يـخـلو من طـرح لـهـذه الـصورة فى قـصـيـدة أو أكـثر ومن
ـرأة بحـسـبانـهـا رمزا لـلوطن الـقـصائـد التـى استـثمـر فـيهـا الـشاعـر ا

قصيدة "أغنية حب" التى يقول فيها:
يقول لى الناس : إنك تعشق وهما...

ستحيالت .. وتدمن نوعا رديئا من احللم با
... فى أمسيات اخلريف

وأعرف أنى أحبك
ولو كان حبك قبرا
ولو كان حبك مُرا

أحبك
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ياه التى فى البحار.. أزرق مثل ا
وت فى بلد ال يريدك وأحمر كاحلب. أصفر كا

أبيض مثل النهار
يجيء من الشرق..

يفتح نافذة من جريد النخل.
على القلب..

..هاهو وجهك تمرح فيه الدموع
ساء احلزين وتشرق فيه جنوم ا

يرفرف طيرك ب الضلوع
ويسألنى عن زمان الرجوع

وريح من الغرب تأكلنى إذ جتوع. (١٣)
وقف هـنا حالة من احلـن إلى الوطن - من قـبل الشاعر يـعكس ا
ـوقف - ض بـاالغــتـراب فى بــلـد ال يــريـدك!. وا - يــزكـيـهــا شـعــور 
إضـافــة إلى ذلك - يـطـرح رؤيـة الـشـاعــر حـول حـضـارتـ : حـضـارة
تزجا ثلة فى الـبدر الذى يشرق مـحمال بأسراب اليـمام و الـشرق 
ا تـشـيـعه من بـزرقـة الـبـحـار واخـضـرار احلـقـول وحـضـارة الـغـرب 
ا تـسـوقه من ريح تـأكل الـغـريب حـينـمـا جتـوع وما ـوت و صـفـرة ا
بـ هـات احلـضارتـ يـشرق وجه الـوطن تمـامـا مثـلمـا يـشرق الـبدر
فيـفتح نـافـذة على قـلب ذلك الغـريب لـينـهض بدوره مـتسـائال عن زمان
ثـله الشاعـر من حضـارة الغرب الـرجوع!. إنهـا نفـرة الشرقى الـذى 
ـنـشود من ـعـذبـة إلى خالصهـا ا ـسـرفـة فى ماديـتـهـا وتوق روحه ا ا
أسـر هيـمـنـتـهـا ثم يـدخل هـذا الـوطن إلى بـوتـقـة الـرمـز فـيـتحـول إلى

جيل. واحلق أن مـا كتبه مـحمد إبـراهيم أبو سنـة يعد مـلحمـة شعرية
كـبـرى فى حب الـوطن فـهـو شـاعر مـلـتـزم أعـلن عن الـتـزامه بـقـضـايا
وطــنه وأمــته مـنــذ أن بــدأ يـتــرسم خـطــاه األولى عــلى دروب الـشــعـر
فالوطن دائما فى قلبه وهو معه فى حله وترحاله يقول أبو سنة : "فى
عام ١٩٨٠ أتـيح لى أن أشارك فى نشاط الـبرنامج الدولى لـلكتابة فى
ـدة أربـعة ـتحـدة األمـريـكيـة  ـديـنـة "أيوا" بـالـواليـات ا جـامـعـة "أيوا" 
ـدينـة فوق مـستـوى السـحر فـالطـبيـعة تـتألق فى آالف أشهـر كانت ا
روج اخلـضراء والـسماء األشجـار ومالي األزهـار والنهـر يخـترق ا
فى سـبتـمبـر صافـيـة كعـ ديك - كمـا يـرى شاعـرنا الـقد - ووسط
هـذا اجلمال اخلالب نزلت ضيـفا محفوفـا بالرعاية واحلـرية والتكر 
ـديـنـة الـرائـعـة خـطف وذات مـسـاء وبـيـنـمـا كـنت أعـبـر أحـد شـوارع ا
ــشـرق هــائـمــا فـوق جلـة بــصـرى قــمـر ســاطع الـضــوء يـتــهـادى من ا
سـمـاويـة زرقــاء فـجـأة حـدث االنـخـطـاف الـذى حـدث آلالف الـشـعـراء
ـشـاعـر تصب الـذين يـحنـون ألوطـانـهم!! وإذا بـروحى جتيـش بآالف ا
كلها فى نار الشوق اجلارف إلى وطنى "مصر" تضاءل القمر وارتسم
ـآذن والعمائر وشـوارع القاهرة تزحم عـلى السماء نـهر النيل وإذا با

سماء مدينة "أيوا".(١٢)
وفى قصيدة "أسافر فى القلب" التى كتبها الشاعر على أثر رحلته
ـتحدة األمـريكيـة ملمح آخـر على هذا إلى مديـنة "أيوا" فى الـواليات ا

رأة رمزا للوطن يقول أبو سنة : النهج الذى يتخذ الشاعر فيه من ا
وهذا هو البدر يأتى من الشرق

أخضر مثل اليمام الذى فى األساطير

±∞≥ ±∞≤



µ≥

وقف الشعرى مرحلة من ..إلى حيث يسطع نورك" ثم يبدأ ا حيث أنتِ
الـتـخـلى يـتخـفف فـيـهـا من أحـمـاله الـرمزيـة رغـبـة مـنه فى تـرك الدوال
قـطم والنيل حـرة تشيـر مبـاشرة إلى مدلـوالتها بـحيث نـشهد سـماء ا
: األكـبـر واألصـغــر وعـنـدئـذ يــطـلع وجه مـصـر فى مــواجـهـة الـهــرمـ
قطم ذلك الوجه الذى  الترسيخ له مشرقا تماما كـإشراقة شمس ا
ا لـهذه الصـورة من ظالل وإيحاءات رمزيًّـا فى صورة امرأة مـحبوبـة 
ـنشئ. زاج الـشـعرى وتـدعم مـبررات الـتـخلـيق الـفنى لـدى ا تـوافق ا
دلول احلبيبة والوطن. إنها مصر - إذن - الرمز والرموز الدال وا
وفى كـثـير من األحـيـان يتـرصد الـشـاعر مـحـمد إبـراهـيم أبو سـنة
الوطن فى صـورة امرأة خائنة يـرتاد بيتها األغـراب يقول فى قصيدة

:" "بتاريخ عاشق قد
تنوح البالبل فى القلب..

..أعرف ذنبى..
وال أطلب اآلن غفران ذنب جنيت
فها أنتِ تنتخب لزينة بيتك غيرى
فأمضى تنازعنى الريح والليل سرى

وأكتم وجد احملب أهرب
ب حصار الظالل

وب يديك فؤادى تصوغ منه الفكاهة
للعابرين. (١٥)

ـوقف يـظـهـر احملب - هـنـا - وقـد انـزوى إلى أحـزانه بـسـبـب ما ا
تأتـيه هـذه احلبـيـبة من أفـعال تـثـير حـنقه وغـضـبه علـيهـا وبـقوله "فـها

حبيبة تقبل على محبوبها معاتبة إياه ومتسائلة عن سر غيابه:
وها هو وجهك يقبل نحوى

يعاتبنى
أل روحى بشوق اللقاء.. ثم 
..وحلو الغناء.. فال تعذلينى
.. فإنى أسافر فى القلب ليال

إلى حيث أنتِ
وح يجيء النهار..

أسافر أقطع هذى الفيافى
إلى حيث يسطع نورك..

قطم والنيل ..حتت سماء ا
والهرم األكبر واألًصغر
حيث يصير الزمان
حديقة أفراحنا

والرحيل اجلحيم. (١٤)
ـوقف هـنـا حـالـة من احلـفـاوة واحلـبـور من قـبـل احملـبـوبة يـشـهـد ا
شـهود لـصيغ جتـاه احلبـيب يسـهم فى خلـق أجوائهـا ذلك احلـضور ا
أل فى تتابع مفـعم باحلريكة والـنفاذ يعمل ـضارعة: يقبل..يـعاتب.. ا
ـتزج فـيهـا الشوق معـنا مـحفـزا لرصـد هذه احلـالة من اإلقـبال الـتى 
رة من بـاحلن والعـتاب تكافؤهـا حالة أخرى من اإلقـبال تأتى هذه ا
قبل احلـبيب يسهم فى رسم مسـاراتها الداللية احلـضور نفسه لصيغ
: إلى ـضـارعـة: أسـافـر..أقـطـع ويـؤول حـاصل اجلـمع بـ اإلقـبـالـ ا

±∞µ ±∞¥



µ¥

ورغم شتاء الفصول الذى
اتقيه بعينيك. (١٦)

ـوقف الـشعـرى هـنـا من خالل اسـتـثـماره لـبـنـيـتى الـنفى يـكـشف ا
قـاصـد من قـبل هـؤالء األغراب ـقـابـلة عـن زيف االدعاء وحـقـيـقـة ا وا
الــذيـن ال هم لـــهم ســـوى إرضــاء نـــوازعــهـم الــشـــريـــرة حتت دعــاوى
اإلصالح واحلـريـة ومــا إلى ذلك من الـشــعـارات اخلـادعــة الـتى تـوقع
ضـعاف الـنـفوس فـى فخـاخـها بـعـد أن تـنطـلى عـلـيهم هـذه الـدعاوى
وتـلك الـشـعـارات فـيـسـلــمـون أوطـانـهم لـقـمـة سـائـغـة فى فم هـؤالء ثم
ـؤامـرة والشـاعر احملب يـفيـقون - بـعـد فوات األوان - عـلى حـقيـقة ا
ـا سـتؤول إلـيه النـهـاية يـفعل ذلك تـنبئ  هـنا يـقـوم بدور الـناصـح وا
مـستـمسـكـا بقـيم احملب اخمللـص رغم عنـاد احلبـيب الـذى يقـابل هذا
اإلخالص بــالـتــنــدر وعـدم االكــتــراث: إنى أحـبـك رغم ازورارك عـنى"
وبـقوله: رغم شـتـاء الفـصـول الذى اتـقيه بـعـينـيك" يـكون قـد كشف عن
ـعنى العـرفانى الصوفى عمق هذا احلب الـذى قارب درجة التـوحد با
فـاحلب - فى رأى محمـد إبراهـيم أبو سنـة - يتـطلب شجـاعة الـتخلى

عن الذات لالحتاد باحملبوب. (١٧)
هكذا:

تدخل روحى لروحك
فال يقدرون
على فصلنا
وال يقدرون
على قتلنا

أنتِ تـنتـخب لـزينـة بيـتك غيرى" يـكون قـد أفصح عن مـأساته مع هذه
ا يشير احملبوبة التى جتالس األغراب وجتعل من بـيتها مرتعا لهم 
إلى تنـكر هـذه احملبوبـة/ الوطن ألبـنائه األمر الـذى يعـظم من مأساة
هـؤالء األبـنـاء ويدفـع بهم إلى الـشـعـور بـالغـ ويـقـودهم إلى مـسالك
اإلحبـاط ويـهـوى بهم إلـى غيـابـات األحزان غـيـر أن حب هـذا الوطن
قـد تمـلك الـقلـوب وسـكن الشـغـاف فمـا من سـبيـل إذن سوى اإلبـقاء
على هذا احلب بعيدا عن أع الناظرين ريثما تعود هذه احملبوبة إلى
سـابق عـهـدهـا مع هـذا احملب تـمـامـا مـثـلـمـا يـفـعل الـعـاشقـون الـذين
..." إشـارة بـالـغة صـقـدوا فى عـشقـهم وفى قـوله :"أكـتم وحـد احملـب
إلى تمـكن هذا احلـب من قلـبه ذلك احلب الذى أصـبح وجدا وتـواجدا
صـوفـيـا بـكل مـا حتـمل هـذه الـكـلـمـة من مـعـان بـيـد أن هـذه احلـبـيـبة
صابة بداء مرافقة األغيار تقابل ذلك كله متنكرة ساخرة تعالية وا ا
فتجعل من هذا احلب مادة للتفكه والتندر يرى معها هذا العاشق فى
ـــدعــ من هــؤالء ــدافع عـن هــذا احلب والــداحـض لــزعم ا مـــوقف ا

األغراب:
وهم يزعمون بأنك ملء قلوبهم اآلن

عفوا ألنك ملء أكفهم..ال
ليس عشقك هذا الذى يدعون
لكون وال ليس قلبك هذا الذى 
وال ليس موتى هذا الذى يعلنون

أنا ال ألومك..
..إنى أحبكِ رغم ازوراركِ عنى
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يبغى ينادمها
أسدلت دونه هجرها

غلَّقت بابها.. ثم راحت تعرَّى
ن يبتغيها سواه. (١٩)

دينـة أقنومان أثيران فى جتربة أبى سـنة الشعرية وهما رأة وا ا
الـفضاء الذى تـتحرك فـيه سياحـاته الفكـرية واجلمـالية وهـما إحلاحان
رأة دينة امرأة لها من ا يتجادالن فى جتربته خاصة عندما تصبح ا
ـدينـة قـسـوتـها بـيـنـمـا يرى ـرأة مـدينـة لـهـا من ا غـوايـتهـا وتـصـبح ا
ـديـنـة ـرأة وقـسـوة ا الــشـاعـر صـاحب الـنـفـس األثـيـريـة بـ غـوايــة ا
رأة الـتى يراهـا رمزا لـلحب والـعطاء سادرا فى أحـزانه يحـاول فى ا
ـديـنة الـتـى يـحـلم بـهـا سـاحـة لـلـعدل عـلـى هذه األرض ويـحـاول فـى ا
وقـف - على كل حال - يـتبنى هـذه احملاوالت اجلادة من واحلـرية وا
ـديـنة فـها هـو مـا يزال يـطرق رأة/ا قـبل الشـاعر احملـب جتاه هـذه ا
داخل رغبة منه فى إحداث اختراق ما بهذه اجلدر األبواب ويعاين ا
وحـيـنـمــا خـيل إلـيه أنه أحــدث تـقـدمـا مــا فى سـبـيل مــقـصـده فـوجئ
بـإســدال الـسـتـر دونـه!. إنـهـا صـورة المــرأة مـراوغـة خـادعــة تـسـتـقى
مادتـها الـدالليـة من تلـك الصـورة التى شـهدنـاها فى قـصيـدتى "امرأة
اسمهـا السعـادة" و "رؤية نيـويورك" اللـت عـرضنا لـهما أثـناء حديـثنا
ـا يـكـشف عن أصـالـة الهم ـديـنـة فى جتـربـة أبى سـنـة  عـن صورة ا
وسـرمديته ويهـيب بتعدد الـرؤى فى التعبـير عنه وفى قوله: ثم راحت
ن يـبتـغـيهـا سـواه" استـدعاء تـنـاصى لقـصـيدة "تـبـاريح عاشق تعـرَّى 
تـنكـر ألبنـائه فى صورة امـرأة خائـنة جتد " الـتى تتـمثل الـوطن ا قد

وال يقدرون
على عشقنا. (١٨)

ـوقف - كـذلك - مـقـاومـا ألسـبـاب يـبـدو الـشـاعـر من خـالل هـذا ا
التردى الـتى أدت إلى انحسار دوره باعتـباره صاحب رسالة وحامال
المح وغــامت الـرؤى فى لــبـذرة الـرؤيــة إلى أمـته بــعـدمــا أنـدرست ا
سار وأزاحة القبح. نوط بها ضبط ا مواجهة عالم حتللت فيه القيم ا

امرأة أم مدينة:
مفتتح مناسب ودال - فيما يبدو - يجيء كاشفا عن ذلك التشابك
والـتعـقيـد ب الـدوال ومدلـوالتهـا وبـ الرمـوز وما تـشيـر إليه فـنحن
هـــنـــا مع خـــيـــار يــفـــتح مـــدى من الـــتـــأويالت وإذا عـــرفـــنـــا أن هــذا
ثل العتبة األولى للقصيدة التى نحن بصدد التعامل فتتح/العنوان  ا
مـعهـا ألدركـنـا عـلى الفـور مـا نـحن مـقبـولـون عـلـيه من الـزخم الداللى
الذى ال يـفتـأ آخذًا فى الـتمـدد واالنتـشار فـهل هذه امـرأة/مديـنة أم
دينـة/امرأة? يقول مـحمد إبراهـيم أبو سنة فى قـصيدة "امرأة هذه ا

أم مدينة" :
تقوس عند مداخلها

وانحنى
وتسلل فاجأها

فادَّعت أنها تشتهيه
وأن مراشفها ترجتيه

وأن هواها هواه
وح تقدم بالكأس
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تـحن اإلنسـان من خالل هذا مـحورا وبـؤرة لصـور الكـون وأشيـائه و
الــنـظـر فى ذاته عـالقـته بـهــذه األشـيـاء بـقــصـد إدارة نـوع من احلـوار
نظور فـيها وب هذه األشياء. (٢١) الثالثى ب ذاته الـناظرة وذاته ا
إنهـا حلظات من الركض خـلف األثر بقصد مـحاولة إدراك ما فات فى
صحبـة هذه القنـاديل التى أومضـت فى ليل الشـاعر احلزين وأحدثت
ـدن ــؤانـســة له بــعــدمـا تــكــســرت أحالمه عــلى مــداخل ا حــالــة من ا
وذبحت مـشاعره عـلى عتابـات النسـاء فأصبح هـكذا وحيـدا ينظر فى
مــرايــا ذاته فال يـجــد ســوى هـذه الــبـقــايـا من الــورد الــذى تـولى ولم

تكتحل عينه باحلياة!:
لقد غادروه جميعا

وما خلَّفوا
غير دمع ترقرق
فى وحشة الليل
عبر الصحارى
وهذى األفاعى 

تالحقه
أينما حلَّ
تبغى رداه

وال شيء إال صراخ
بأعماق واد سحيق وصوت ينادى صداه. (٢٢)

لقـد غـادروه جـمـيعـا! هـكـذا يُـرى ذلك الـشاعـر احلـالم وهـو يـعالج
وحـدتـه بـ الــدمـوع ووحــشـة الــلـيـل وقـســوة الـصــحـارى ومــطـاردة

مـتعتها فى مـرافقة األغيار من األغـراب! فعندئذ ال يـتبقى لهذا احملب
سـوى أن يعـالج انكـساراته فـيـما هـو قابض عـلـيه من التـذكر واحلـن

هكذا:
يقرفص حتت قناديل

ذكرى مضت 
أو مضت..
فى دجاه

يحاول أن يستعيد
البقايا التى نثرتها الرياح

ا على سفحه قد
أو ذراه

رايا وداعا تقول ا
لورد

ياه تولى..ولم تكتحل عينه با
ن ال تراه. (٢٠) وداعا 

مـا هـذه الـبـقـايــا الـتى نـثـرتـهـا الـريـاح والـتى يـحـاول الـشـاعـر أن
وقف. إنها حلـظات من التأمل بـقصد إعادة يستعـيدها فى مثل هـذا ا
واجـهـة ب الـقـراءة فى أشيـاء هـذا الـعالم وهـى أيضـا حلـظات مـن ا
: نـاظـرة ومـنـظـور فـيـهـا وقد الـذات نفـسـهـا بـعـدمـا حتـولت إلى ذاتـ
ـشروطة مع الـغير اخـتارت الـليل متـخففـة من أع الـنهار وإقـامته ا
والشاعر حينما يعود إلى ذاته وينظر فيها بقصد مكاشفتها فإن ذلك
ال يعنى االنسالخ عن الواقع وحتديد اإلقامة بل إن الذات تصبح هنا
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نطـقة العليا والـسحرة وهى صور تغـذى الفن والشعر وتـنعكس فى ا
من الـفـكـر وفـيـهــا تـتـجـلى آثـار غـريـزيـة اجـتــمـاعـيـة عـامـة تـتـأثـر بـهـا
اإلنسانية كلـها وتستجيب لها. (٢٤) وقد اعتمد الشاعر محمد إبراهيم
أبــو ســنـة - وغــيـره من شــعــراء احلـداثــة - األسـطــورة فى جتــاربـهم
باعتـبارها مـوردا خصـبا يثـرى من هذه الـتجارب ويـسعى بـها حثـيثا
إلى بلوغ آفاق أرحب من الفاعلية والتأثير ويضمن لها رسوخا أقوى
فى الـضمـيـر اجلـمـعى الـذى تـخلـقت األسـطـورة عـلى يـديه وهى بـهذا
عاصرة على مصدر مشروع للفنان خاصة بعد أن طغت آلية احلياة ا
نطقى الواضح فكان على الشعر أن ينصرف عنه إلى احلياة الفكر ا
كـما مثلهـا اإلنسان القد فى أسـاطيره ونعنى بـها اتخاذ األسطورة
واقف كن فيه رد الشخصيات واألحداث وا  myth قالبا رمزيا 

الوهمية إلى شخصيات وأحداث ومواقف عصرية وبذلك تكون وظيفة
األسـطـورة تـفـسـيـريـة اسـتـعـاريـة أو إهـمـال شـخـصـيـاتـهـا وأحـداثـها
وقف مـعاصر وقف األسـاسى فيـها بغـية اإليـحاء  واالكـتفاء بـداللة ا
اثله وبذلك تـكون األسطورة رمزيـة بنائيـة تمتزج بجـسم القصيدة

وتصبح إحدى لبناتها العضوية. (٢٥)
ولــقـد مـر بــنـا لــون من اسـتـثــمـار األســطـورة بـاعــتـبــار وظـيـفــتـهـا
دينة" من قصيدة "رسائل التفسيرية االستعارية فى مقطع "نرجس وا
إلى حــبـيـبـة غـائـبـة" الـتى اسـتـوحى فـيـهـا الـشـاعـر أسـطـورة نـرسـيس

األغريقى الذى كان يعشق ذاته.
وفى قــصـيـدة "قـلــبى وغـازلـة الـثــوب األزرق" سـنـشـهــد اسـتـثـمـارا
ـرة مـن فـكــرة الـبــحث عن صـورة مــرجتـاة لألسـطــورة يـنــطـلق هــذه ا

دن والنساء ـسعى فقد غـادروه جميعـا: ا ا ينـذر بخيبة ا األفاعى 
ــوامع الــذكــرى الشيء هــنــا ســوى هــذا الــصــراخ الــذى واألحـالم و
ينـبعث من ذلك الصـوت الوحيـد فى هذه البـرارى: صوت وحيـد ينادى
ومـا من مـجـيب! وهـكـذا يـعـتـصـر الـشـعـراء أرواحهـم لكـى تتـفـتح من
وسيـقا والتى تسمى شبعـة بالضوء والـلون وا دمائهم هذه الـزنابق ا
القصائد لتعود إليهـا أرواحهم فتسكنها من جديد بعد أن تنعتق من
ـكان الضيـقة وعرضـية الزمـان الذى يتدفق عـبر هديـر النهار حدود ا

متسربا عبر سكون الليل. (٢٣)
رأة / األسطورة: رأة / األسطورة:ا ا

سعى حثيث ذلك الـذى يتبنـاه الشاعر مـحمد إبراهـيم أبو سنة فى
ا يـنبـغى أن تـكون عـليه رحـلة بـحـثه عن صورة لـلـمرأة جتيء مـكافـئـة 
هـذه الـصورة وهى رحـلة شـاقـة وشائـقة فى الـوقت نـفسه رست به -
رة كـمـا سـنـرى - إلى عـالم األسـطـورة فى مـحاولـة أكـيـدة مـنه هـذه ا
القـتـنـاص هـذه الـصـورة من تـلك الـعوالـم البـكـر الـتى تـسـتـقى مـادتـها
ـاها ـعـرفـيـة من الـتـجـربـة اإلنـسـانـيـة الـعـذراء تـلك الـتـجـربـة الـتى  ا
اخليال اإلنـسانى عـلى ح غـفلة من فـعل الزمن وتـعقـيداته التـجريـبية
والعلمية وشطحاته الفلـسفية. وقد ظهرت أهمية األسطورة باعتبارها
ـتاح مـنهـا الفـنان فـفى أعمق مـناطق ـنابع الالشـعوريـة التى  أحد ا
الالشعور تكمن صورة يشترك فيها اجلنس البشرى وهى فى أصلها
تـرجع إلى أقدم عهود اإلنسـانية التى يسمـيها "يوجن" "النـماذج العليا"
اذج وراثية من عهود اإلنسانية األولى وهى  Arshétypes وهى 

مـــصــدر كـــثـــيــر مـن اخلــيـــاالت والـــصــور اخلـــاصـــة بــاجلن واألرواح
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قلبى عار فوق بحيرات قرانا
جبل القرية فى فصل واحد

تد خالد فى ليل 
مآلن قبورا

وبحيرات قرانا
جفت ترثى موتانا 

ام القرية لم يعشق حزن خريف أصفر و
ونبات مشلول ال يكبر

هاجر ينقر باألغنية الثكلى وجه األفق األبكم
وتى فالشجر األجرد مثل عظام ا

(٢٨) . أ حتت ضباب ا
ـوقف - كمـا رأينـا - نـزوال من عالم األسـطورة واخلـيال يـشـهد ا
ـعيـشى: عالم قـريته الـتى أصيـبت احلياة إلى عـالم الشـاعر الـواقعى ا
فيها بالشلل التام بعد أن خيم اخلريف على مجمل فصول العام بها
فـأصـاب أنـهـارها وبـحـيـراتـهـا باجلـفـاف وحـقـولـهـا ونبـاتـهـا بـالـذبول
إضـافـة إلى أشـجـارهـا الـتى جتـردت من األوراق فـهجـرتـهـا الـطـيور
لتـترك األحبة هكذا عـرايا يقتلهم شوق حـميم الرتياد الظل فكل شيء
بـهذه الـقريـة موحش وطـارد وكأنهـا أصبـحت دارا لألشبـاح فالـيمام
ـوتى أصبح احلـاضـر الوحـيد ـفتـقـد والشـجر األجـرد مـثل عظـام ا ا
شـهـد الدامى وهـنا يـصـعد الـشاعـر مـرة ثانـية ـسـيطـر عـلى ذلك ا وا

فتقد: إلى عالم األسطورة علَّه يلتمس الزاد ا
يا غازلة الثوب دعينى آخذ من عينيك الزاد

للمرأة يقول محمد إبراهيم أبو سنة:
قلبى عارٍ يا غازلة الثوب األزرق

عار فوق ضفاف التاريخ يلوح ويغرق
ع دامعة تبكى كل ضريح

منذ اإلنسان األول لم يعرف قلبى ثوبا إال الريح
إال أغنية اجلرحى تنزف فوق جروح
قلبى كان حماما يبكى فى الغابات

يتعذب فى ع اإلنسان الواقف فى وجه الشالالت
مذ كان يكافح أجنحة الليل تغطى كل الطرقات 
مذ كان يناضل فى السفح هدير الطوفان. (٢٦)

وقف هنا تـشكلت - لدى الشاعر- حالـة من التحرق يسفر عـنها ا
رجتى رأة وأمانه ا نشود فى ا عبر رحلة شاقة فـقد خاللها جواره ا
ـديـنة وهـا هـو ذا يـحن عـائدا إلى جـذوره اإلنـسـانـية األولى عن فى ا
طريق اسـتيحائه ألسطورة "بنلـوبى" اإلغريقية التى ظلت تـنتظر سنينا
لك "أودسيوس" الذى ضـلت سفينته طريـقها فى البحر عودة زوجـها ا
بـعـد حروب طـروادة وعـاش بعـيـدا عن بالده أعـواما ثـمـانيـة بـقيت -
دة وأبت أن عـلى أثرهـا - زوجته "بـنلـوبى" وفيه لـزوجهـا طوال تـلك ا
تمنح قلـبها لغيـره مصطنعة حـيلة ذكية تـصرف بها عنـها من يتقدمون
للـزواج منـها فـبدأت تـنسج ثـوبا أزرق وأخـذت تمـهل كل واحد مـنهم
حتـى تنـتهى من خـياطـة الـثوب ومـا أن تكـاد تنـتـهى من نسـجه حتى
ـساء وتـعود إلى نـسجه فى الـصبـاح مرة أخرى تـنسل خـيوطه فى ا

وظلت تفعل ذلك حتى عاد زوجها. (٢٧) يقول أبو سنة:
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صورة شعرية. (٣٠)
ـاضـى الـذى تـمـثــله األسـطـورة عـلى ومن خالل عـمـلــيـة إسـقـاط ا
ـوقف أن ــعـيـشى اســتـطـاع ا ـثـله واقـع الـشـاعـر ا احلـاضــر الـذى 
عنى عن طـريق الكـشف عن بؤر أخرى يحـرز تقدمـا هائال فى إثـراء ا
ــوقف بـدا مـتــخـفـفــا من أحـمـاله لــلـداللـة قــد ال تـكـون مـتــاحـة لـو أن ا
االستـعارية الـتى أحدثتـها عمـلية اإلسقـاط تلك.. ومثـلما بـدت "بنلوبى"
األسطـورة متمـسكة بـأهداب األمل عن طريق اصـطناع حـيلة لـلتسرى
الل فإن الشـاعر الذى خلق أسـطورته هنا يـسعى غلى طرق وكـسر ا
سـتغرقة السـبل نفسهـا فى محاولـة منه لكـسر حالته - هـو االخر - ا

فى االنهزامية ومصغ األحزان فيقول:
يا غازلة الثوب فؤادى يطلب ثوب

فإذا ما كنت ستنتظرين الغائب أوديسوس
فأنا أيضا أنتظر الغائب

فوراء غيوم األفق تلوح عيون الذاهب
مازال يجاهد موج البحر

وسيرسو يوما أقوى من هذا الصخر
ام القرية يا بنلوبى  سيعود 

واإلنسان اجملهد لن تهلكه الشمس
والقمر سيكمل دورته لن يبكى أبدا
ما أجمل وجه اإلنسان يضيء غدا
وتى واألغصان اجلرداء كأذرعة ا

سوف يغطيها الزهر

فطريقى وطريق اإلنسان على هضبات الليل رماد
وتى فوق طريقى ما أكثرهم ا
وتى كاألحياء لكن بعض ا

يجرى من ب جماجمهم ينبوع ضياء
بنلوبى هل تنتظرين الغائب
أى حبيب فى شرفات الغيب

أى حبيب ترقب وقع خطاه عيون الرب
قلبى يبصر فى أشجار الع اخلضراء دموع السحب

ينبش كل جبال األرض
يجوع لزهرة حب. (٢٩)

حالـة من االحتيـاج لدى الـشاعر تـسفر عن وجـودها هنـا بعد أن
ـرأة احللم بالنسبة له فها وجد ضالته عـند "بنلوبى" األسطورة تلك ا
هو ذا - أى الشاعر - يـلوذ بها ملتمسا من عـينيها الزاد الذى يتمثل
ـوقف يـشيـر إلى انعـقاد حـالة فى احلـلم بـاخلالص وعودة الـغائب وا
ـشـابـهـة ب واقـع الشـاعـر احلـالم بـخالص اإلنـسـان وب واقع من ا
زج ب ـة بعودة زوجها "أودسيوس" وبهذا ا "بنلوبى" األسطورة احلا
ـعـيـشى والـواقع األسطـورى يـكـون الـشـاعر قـد جنح فى أال الـواقع ا
تكـون وظيـفـة األسطـورة منـغلـقة عـلى كونـهـا تفـسيـرا مجـازيا بـسيـطا
تكون فيه مجرد تشبيه حذف أحد طرفيه بل أن وظيفتها بنائية أيضا
- إذا صـح الـتــعـبــيـر - فــهى من جـهــة تـعــمل عـلـى تـوحــيـد الــعـصـور
واألماكن والثـقافـات اخملتـلفـة ومزجهـا بعـصرنـا وأجوائه وثـقافته ثم
هى من جهـة أخرى تؤدى وظـيفتهـا العضـوية فى القصـيدة باعـتبارها

±±∑ ±±∂



∂∞

ـوجودات وأنـساق األسطـورى...إن الـشعـر هنـا يـحل فى الكـائنـات وا
ـعـتـادة يـحل فـيـهـا حـلـوال صـوفـيا تـخـيـيـلـيـا جتـريـبـيا أى العـالقات ا
يـحاول أن يسائلـها من جديد مجـربًا فيها صـوره ومجازاته وكشوفاته
وجتـلـيـاته. إنـه يـؤسـطـر كل صــور الـعالقـات واألنـســاق واألنـظـمـة كى
يكشـف عن قنـاعها اإلنـسانى واحلـضارى الـدف مـزعزعـا أساسـاتها
ـغــشـوشــة وكـاشــفـا عن شـرعــيـتــهـا الــوهـمـيــة حـيث يــقـارع اجملـاز ا
األســطـورى فى بــنـيــة الــنص - لـدى أبى ســنــة - الـوهم األســطـورى
احلـضـارى فى بـنـيـة الـواقع. (٣٢) وفى قـوله : إذا مـا كـنت سـنـتـظـرين
الـغائب أودسـيوس فـأنا أيـضـا أنتـظر الـغائـب ينـفسح اجملـال الداللى
ـكن الـنص الشـعرى الـفاعل لألسـطـورة بحـيث يـؤسس أفقـا جـديدا 
عذب من خلق أسـطورته اخلـاصة الـتى تشيـر هنـا إلى ذلك اإلنسـان ا

والراغب فى االنعتاق.
ــا تـمــثـلـه من قـيم ــرأة األسـطــورة هــنـا  إن حــضـور "بــنـلــوبى" ا
كـالوفـاء واحلب واألمل فى الغـد الذى سيـحمل الـبشـريات لـهو الدافع
احلقـيـقى - فـيمـا أظن- السـتـيحـاء أبى سـنة لـهـذه األسـطورة بـقـصد
عانى الـتى كرث أبو اقتـناص صورة لـلمرأة تـكافئ هـذه القيم وتـلك ا
سـنة جتـربته الـشعـرية من أجـل حتقـقهـا أو باألحـرى احللم بـتحـققـها

على أرض الواقع.

وبحيرات قرانا إن جفت
سوف يعانقها البحر

وز أما قلبى فسيعثر فى غابات ا
على ثوب أزرق

سيتم الرحلة باسم اإلنسان
ولن يغرق

سيظل على أبواب الغيب يدق
شرق وسيفتح كل الشرفات اخلضراء على ا

أما أنت أيا غازلة الثوب
أتمّى الثوب األزرق. (٣١)

ـسـارات الـداللـية تـنـفـتح هـنـا لـتـعـلن - فى نـبرة طاقـة هـائـلـة من ا
تفـاؤليـة - عن اقتـراب ساعة اخلالص ولـو عن طريق احلـلم بوقـوعها
ام القرية مصـحوبا بدورة اكتمال القمر ذلك اليمام وذلك بعد عودة 
ــديــنـة وجــفـاء ـا حـن إلـيه الــشــاعـر كــلــمـا أحس بــقــسـوة ا الــذى طــا
زيـد من األفعـال ذات الـصلـة: فاألغـصان ـوقف يشـهـد ا إنـسانـها وا
اجلـرداء سـوف يـغـطـيـهـا الـزهـر والـبـحـيـرات اجلـافـة سـوف يـعـانـقـهـا
البحر والقلب العارى سـيعثر فى نهاية الطريق على ثوبه األزرق بعد
قـدسـة باسم اإلنـسان وبـقـوله: "أيا غـازلة أن يـكون قـد قطع رحـلـته ا
سـتدعاة قد دخلت إلى الثـوب أتمى الثوب األزرق" تـكون األسطورة ا
ـلك مـدارات الـتـشـفـيـر والـرمـز بـعـد أن أصـبحـت عـودة أودسيـوس" ا
معادال لعـودة اإلنسان على هذه األرض وبهذا يـكون الشاعر "قد نقل
بنية الـنص الشعرى من مـدار شعرية الـرؤية إلى فك شعريـة التشكيل
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١٢) ) انظـر : محمـد إبراهـيم أبو سنـة - هاجس الغـربة فى جتـربتى الشـعرية -
ـكان فـى شعـر محـمد أبـو سنـة - دكتـور مصـطفى نـقال عن : كتـاب عنـصر ا

عبد الغنى - صـ ١٢١.
١٣) ) انـظـر : مـحـمــد إبـراهـيم أبـو ســنـة - ديـوان الـبـحــر مـوعـدنـا - دار غـريب

.٤٤ للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة - ١٩٩٧ - صـ ٤٣
١٤) ) نفسه - صـ ٤٧  ٤٨.
١٥) ) نفسه - صـ ١٥  ١٦.
١٦) ) نفسه - صـ ١٨  ١٩.

١٧) ) يراجع : محمد إبراهيم أبو سنة - أصوات وأصداء - صـ ٩٤.
١٨) ) انظر : محمد إبراهيم أبو سنة - ديوان البحر موعدنا - صـ ١٨.

١٩) ) انـظر : مـحمـد إبـراهيم أبـو سنـة - ديـوان شجـر الكالم - دار الـشروق -
القاهرة ٢٠٠٠ صـ ٧٣.

٢٠) ) نفسه - صـ ٧٤.
ـصرية الـعامة ٢١) ) يراجع : صالح عـبد الصـبور - األعمـال الكامـلة - الهـيئة ا

للكتاب ١٩٩٣ - صـ٧.
٢٢) ) انظر : محمد إبراهيم أبو سنة - ديوان شجر الكالم - صـ ٧٥.

٢٣) ) انظـر : محمـد إبراهـيم أبو سنـة - هاجس الغـربة فى جتـربتى الشـعرية -
ـكان فـى شعـر محـمد أبـو سنـة - دكتـور مصـطفى نـقال عن : كتـاب عنـصر ا

عبد الغنى صـ ١١٢.
٢٤) ) يــراجع: د/مـحـمـد غـنــيـمى هالل - الـنـقـد األدبـى احلـديث - دار الـنـهـضـة

العربية - القاهرة ١٩٦٤ - صـ ٣٧٩.
ـعاصر - ٢٥) ) يـراجع : د/ محـمد فـتوح أحـمد - الـرمز والرمـزية فـى الشـعر ا

عارف - القاهرة ١٩٧٨ - صـ ٢٨٨. دار ا
٢٦) ) انظر : محمد إبـراهيم أبو سنة - ديوان قـلبى وغازلة الثوب األزرق - صـ

.٦٢ ٦٣
٢٧) ) يـراجع : د/ حمـدى الـطنـطاوى - األسـطـورة فى شعـر أبو سـنـة - محـمد
إبراهيم أبو سنة- سبعون عامًا من اإلبداع - إعداد وتقد - فاروق شوشة

- اجمللس األعلى للثقافة - ٢٠٠٧ - صـ ١٤٦.
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ـرأة فى الــشـعـر األمـوى - ١) ) يــراجع: د/ مـحـمــد حـسن عـبـد الــله - صـورة ا
منشورات ذات السالسل - الكويت ١٩٨٧ - صـ ٨٧.

رأة فى الشـعر اجلاهلى - ٢) ) يراجع: د/ حسـنى عبد اجلـليل يوسف - عـالم ا
الدار الثقافية للنشر - القاهرة ١٩٩٨ - صـ٥.

٣) ) نفسه - صـ١٢ ١٣.
هـجـر- ي ٤) ) يـراجع : د/عـبد احلـكـيم بـلبع - حـركـة التـجـديـد الشـعـرى فى ا
ـصريـة الـعـامة لـلـكـتاب - ١٩٨٠ - صـ٢٩٩ الـنـظـريـة والتـطـبـيق - الهـيـئـة ا

.٣٠٠
٥) ) يـراجع: محـمد إبـراهـيم أبو سـنة - جتـربـة فى احلب واجلمـال واأللم - نقال
كـان فى شـعـر محـمـد أبو سـنـة - دكتـور مـصطـفى عـبد عن كـتـاب: عنـصـر ا
الغـنى - الهيـئة العامـة لقصـور الثقـافة - كتـاب الثقـافة اجلديدة رقم (٣٣) -

١٩٩٦ - صـ١٠٩.
ـصـرية ٦) ) يـراجـع : مـحـمـد إبـراهـيم أبـو سـنـة - أصـوات وأصـداء - الـهـيـئـة ا

العامة للكتاب - ١٩٨٢ - صـ ٩٤.
صرية ساء - الـهيئـة ا ٧) ) يراجع: مـحمد إبـراهيم أبو سـنة - ديوان أجـراس ا

العامة للكتاب - ١٩٨٧ - صـ ٦٧  ٦٨.
٨) ) انظـر : محـمد إبـراهيم أبو سـنة - ديـوان قلـبى وغازلـة الثوب األزرق - دار

غريب للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة - ١٩٩٦. صـ٣٠ وما بعدها.
٩) ) انـظـر : مـحـمـد إبـراهـيم أبـو سـنـة - ديـوانـان من الـشـعـر : حـديـقـة الـشـتاء
صـرية الـلبـنانـية - الـقاهرة ٢٠٠٦ - ة - الـدار ا والـصراخ فى اآلبـار القـد

صـ ١١٣ وما بعدها.
ـسـاء - صـ٧ ومـا ١٠) ) انـظـر : مـحــمـد إبـراهـيم أبــو سـنـة - ديـوان أجــراس ا

بعدها.
١١) ) نفسه - صـ ٨ وما بعدها.
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٢٨) ) انظر : محمد إبـراهيم أبو سنة - ديوان قـلبى وغازلة الثوب األزرق - صـ
.٦٤ ٦٥

٢٩) ) نفسه : صـ ٦٤ ٦٥.
عـاصر - ٣٠) ) يـراجع : د/مـحمـد فتـوح أحـمد - الـرمـز والرمـزيـة فى الشـعـر ا

صـ ٢٩٧.
٣١) ) انظر : محمد إبـراهيم أبو سنة - ديوان قـلبى وغازلة الثوب األزرق - صـ

.٦٦ ٦٧
ن تعـيلب - أشـكـال الشـعريـة فى شعـر مـحمـد إبراهـيم أبو ٣٢) ) يـراجع: د/ أ
سنة - مـحمد إبـراهيم أبو سـنة - سبعـون عامًا من اإلبـداع - إعداد وتقد

- فاروق شوشة - صـ ١٢٩.
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ـعنى الـوجـودى رافدا أثـيـرا لدى فـضى إلى األلم بـا يعـد احلـزن ا
ــفـكــرين والــشــعـراء والــفالســفــة وذلك ألن وعــيـهم ـصــلــحــ من ا ا
بـاإلنسـان والغايـة من وجوده ومـا ينـتظره من مـصيـر يدفع بـهم دفعا
إلى مواجـهة هـذا الكون ومـا يطرحه من أسـئلـة يقف اإلنسـان عاجزا
حـيـال بحـثه عن إجـابـات شـافـيـة لـهـا وتـدخل هذه األسـئـلـة مـكـامـنـها
ـسئـولـيـاته الـكبـيـرة جتـاه هذا الـفـاتكـة لـدى اإلنـسان حـيـنـمـا تتـعـلق 
ساحة سـئوليات التى تنذره بحجم مشـيئته الضئيل وبا الكون تلك ا
ـتـروكـة له فـى احلـريـة واالختـيـار فـاإلنـسـان جـاء إلـى هذا الـضـيـقـة ا
ا بعالم يوفر له السعادة والبقاء غير الكون راغبا فى الطمأنينة وحا
نال عـندما أحس بأن وجـوده فى هذا الكون أن هـذا احللم بدا بعـيد ا
وجـود عـابـر ونـاقـص مـآله إلى المـوت وهـنـا تـفـجـرت يـنـابـيع أحـزانه
وتفاقـمت آالمه فهو يـتوق إلى اخللـود ويحن إلى السـعادة. إنه يرغب
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ـا الحظه ـعروفـة عن األلم  الـذات مع الـغيـر/ اآلخر ومن األحـوال ا
الـنـفـسـانـيـون أن األلم يـزداد مـقـداره ونـوعه تـبـعًـا الزديـاد الـرقى فى
ا سـلم الكائـنات احليـة حتى أن أدنـاها من مراتب الـتطـور أقلهـا تأ
وأعالها أكبـرها شعورا باأللم هكذا حـتى نصل إلى اإلنسان فالتألم
إذن مصـدره احلد من حتـقيق اإلمـكانـيات وهـو شعـور من الذات بأن
ثــمــة مــقــاومــة تالقــيـــهــا من جــانب الــغــيــر وهـى حتــقق مــا بــهــا من
إمــكـانــيــات"(٤). ولــقـد حــاول اإلنــســان - فى ســبـيل ســعــيه إلى حل
ـتـمـثل فى الـشـعـر هـنـا اشـكــالـيـاته الـوجـوديـة - أن يـلـجـأ إلى الــفن ا
قاصدا بذلك الـعمل على إيجاد صيغة يستـبطن من خاللها حقيقة هذا
الـوجود ويستجـلى على بينة منـها إحساسه بفـرديته واقترابه احلميم
ـــا كــان الــوجـــود يــتـــضــمن الـــفــرديــة من ذاته ومـن وجــوده احلق "و
ـرء يـوجـد فى عـمـلـية ـسـتقـبل فـا والـصـيـرورة فإنـه طبـعـا يـتـضـمن ا
ستقـبله والفكر الـذاتى يهتم بحمـاسة وجد بزمان واجهـته  صيرورة 
ـبـاشـرة ألنه يـكـيف وجـوده والـزمـان بـالـنـسـبـة إلى الـذات الـتـجـربـة ا
وجودة لـيس هو الزمـان بشكل عام فـاهتمامـه يتعلق بـزمان جتربته ا
الـبـاطـنيـة بـالـزمـان كـما يـعـيـشه ال كـمـا يعـرفه بـطـريـقـة مـجردة وفى
بـاشرة للـزمان تكـون األولويـة للمـستقـبل فهو ـفكر الـذاتى ا جتربة ا
ـسـتـقـبل ألنه فـى ذاتيـتـه يفـهم يـحـيـا حـيـاته خـصـوصا اعـتـبـارا من ا
ستـقبل يولـد القلق وعدم سـتقبل وهـذا ا نفـسه على أنه يتـحرك إلى ا
ـفـكـر الذاتى حـ يـنـفذ فـى أعمـاق ذاتـيـته يعـثـر عـلى عدم الـيـق وا
يقـ احليـاة نفسـها وحـيث توجـد ذاتيـته يوجـد عدم يـقيـنه واإلنسان
غايـة وليس وسـيلـة واحلـضارة كـلهـا مرتـبة له لـكل إنسـان لكل ذات

فى أن يعـيش حـياة هـانئـة يتـمـتع فيـها بـقواه الـبدنـيـة والعـقلـية ولـكنه
فـوجئ بعـامل الـزمن يـتـهـدده فـيرى نـفـسه - بـعـد حـ - عـاجزا عن
ـارسـة احليـاة دون مـسـاعـدة اآلخرين فـكـأن الـزمن - هـو اآلخر -
يحول بيـنه وب حلمه بالسعادة فى بقـائه قويا ويجعل وجوده محاطا
بـالــقــلق واخلــوف من اجملــهــول و"اإلنـســان فى جــوهــره أســيـان ألنه
ا يعـوق سبيله إلى البقـاء فكل بزوغ حيوى يصادف يصـطدم دائما 
عائقا يحـول بينه وب أن يتحقق فيضـطر إلى مصارعته وقد يقهره
ـا يــزكى من إحــسـاسه وقــد يــتـغــلب هـذا الــعــائق عـلــيه فــيـصــرعه 
بـاأللم".(١) ولــقــد انـعــكس هــذا اإلحــســاس عـلـى الـشــعــراء أصــحـاب
ـرهفـة يـقـول محـمـد إبـراهيم أبـو سـنة: النـفـوس األثـيريـة واألرواح ا
"لـقـد اختـلط الشـعـر باحلب فى نـفـسى وهمـا مـعا قـد انـبثـقا من األلم
واجلمال وفى البدء كان األلم"(٢). إنه األلم النبيل ذلك النبع اإلنسانى
الرقـراق الذى ينهل منه الـشعراء متشحـ بعذاباته على هذه األرض
يقول صالح عبـد الصبور حـامل مشعل الريـادة الشعريـة احلداثية فى
مـصر: "لـست شاعـرا حزيـنا ولـكنى شـاعر مـتألم وذلـك ألن الكون ال
يــعــجــبـنى وألنـى أحـمل بــ جــوانـحـى - كـمــا قــال شـيــلى - شــهـوة
إلصالح العالم"(٣). األلم مقابل احلزن هنا باعتبار األلم فعال إيجابيا
واجهة ويجئ "نتيـجة لشعور الذات اإلنسـانية بأن شيئا يسـعى إلى ا
مـا يـحـدهـا فى وجودهـا الـعـيـنى فـهى تـريد أن حتـقق إمـكـانـيـتـها فى
الـعــالم الـذى قـذفـت فـيه ذلك ألن االجتــاه األصـلى فـيــهـا هــو حتـقـيق
اإلمكانيـات قدر الوسع والطاقـة وحتقيق اإلمكـانيات يصطـدم بالغير
ألنه ال يـجـرى فى داخل الــذات وحـدهـا بل البـد أن يـجـرى فى وجـود
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بالشعر أم أن الزرقة داللة فى شـعر أبو سنة منذ البداية حتى اليوم
وبـخاصـة أن له ديوانا آخـر هو "مرايـا النـهار البـعيـد" تكاد تـغلب على
بعض غالفه هذه الزرقة كذلك!? وعنـدما أخذت أستعيد ألفتى بديوانه
"قـلـبى وغـازلة الـثـوب األزرق" وبـدأت ألفـتى ومـعرفـتى اجلـديـدة ببـقـية
دواويـنه حتى الـديوان اجلـديد لم يـخب حدسى حـقا إن أغـلب األلوان
األحـمر واألصـفر واألخـضر واألسـود واألبـيض واألزرق متـوافرة فى
لوحات مسـيرته الشعرية كلـها إال أن هذه األلوان - فيما عدا األزرق
- يـتعامل معها الـشاعر التعامل الـكنائى السائد فـاألحمر هو الشوق
ــوت واألخــضــر هــو الـربــيع أو أو الــدم واألصـفــر هــو الــســلب أو ا
الــطــفـولــة إلى غــيــر ذلك أمــا األزرق فــيــكـاد أن يــكــون وحــده الــلـون
تعدد الرموز وإن اجـتمعت هذه الرموز - الشـعرى اللون الرمـز أو ا
ـعـنى ــفـارقـة بـا عــلى تـعـددهـا - فى مـعـنـى يـكـاد يـكـون واحـدا هـو ا
الفلسفى وهو الـعمق وهو احلب فى أرق وأندر جتلياته وهو اجلمال
الـصـافى واحلـلم الـغـامض واحلـزن الكـلى الـكـونى الـعـمـيق بل أكاد
أقـول الـوجـدان الـصـوفى وهـو لـيس زرقـة الـسـمـاء بل داللـتـهـا وهـو
لـيس زرقـة الـبـحر بـل داللتـهـا ولـكـثـرة الـقـصائـد واحلـكـايـات الـريـفـية
ـسـيـرة الـشـعـريـة كـدت أرى فى الـزرقـة لـون هـذه احلـزيـنـة فى هـذه ا
صريون منذ العصر الفرعونى القد ادة التى يعصرها الفالحون ا ا
من نـبات "الـنـيـلـة" يـصـبـغون بـهـا وجـوهم وأيـديـهم تـعـبـيـرا عن احلزن
العـميق عن فقـيد عزيز"(٦). وبهـذه الرؤية ومن خاللهـا يضع "محمود
أم العالم" يـده على رافد آخر من الروافد الثقـافية للحزن فى جتربة
ا صرية الفرعونية  رة فى جذوره ا أبى سنة الشعرية يتمثل هذه ا

ـسألة الكـبرى بالنسـبة لإلنسان هى البـقاء ومن هنا كان إنسانية وا
ان بـاخللـود هو مـجرد طمـوح اإلنسـان إلى اخللـود بـيد أن هـذا اإل
كن لهذا الـطموح أن يـتخذ صورة ان وليس أمـرا عقلـيا ولهـذا ال  إ
مـنطـقـية عـقـليـة بل هـو أمر قـائم يـفـرض نفـسه عـلى النـفس كـاجلوع
وكل هـموم اإلنسـان تدور حول مـسألة بـقائه فى الوجود"(٥). والشاعر
ـثله محمد إبـراهيم أبو سنة - ـعاصر/ إنسان هـذا الزمان والذى  ا
سـئولـيات الـكبـيرة فى ـعانى وجل هـذه ا هنـا - يقف أمـام كل هذه ا
ا حيـاته راصـدا لهـا ومسـتبـطـنا جلـوهرهـا باعـتبـارهـا روافد مـعيـنيـة 
يلقاه ويـشعر به من أحزان ولقد احتشـدت مفردة احلزن ومرادفاتها
فى شـعـر أبى سـنـة احـتـشـادا لـفت أنـظـار نـقـاده الـذين راح بـعـضـهم
يـراها تـعـكس مزاجـا رومـانسـيـا لديه وبـعـضهـم نظـر إلـيهـا بـوصفـها
ـتاح منها ذلك النبع األثير فى الوجدان العربى تأصيال لثقافته التى 
ـراثـى ولـقـد الـذى تــربى عـلـى بـكــاء الـدوارس من الــديـار وفــواجع ا
ـثال - ذلك اخلـيط الرفيع التـقط "محـمود أم الـعالم" - عـلى سبيل ا
الذى يـنتظم فيه عقـد جتربة أبى سنة الـشعرية من خالل اللون األزرق
الـذى رآه يكشف بـحضوره التـشكيـلى والداللى عن عمق ذلك احلزن
ويتـفقد مـكامنه ودواعيـه لدى هذه النـفس الشاعـرة شديدة احلـساسية
يـقول مـحمود أمـ العـالم: عنـدما تنـاولت ديوان أبـو سنـة األول "قلبى
وغـازلـة الثـوب األزرق" من مـكـتبـتى تـبيـنت لـلـوهلـة األولـة زرقة غالفه
ـصـادفــة زرقـة غالف ديــوانه اجلـديـد "ورد الــفـصـول تــبـيـنـت كـذلك بــا
ــا األمـر غـالف أزرق واحـد داخــله مــســيــرة شــعــريـة األخــيــرة" وكــأ
واحـدة.! قـلت لـنـفسى أهى مـصـادفـة خـارجيـة تـشـكـيلـيـة ال عالقـة لـها
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لكم كنت أتوق إلى أن أوجه إليك رصاصة ال رسالة
ها أنت تتأمل نفسك بسعادة
فوق مرايا الدموع العارية
حتت سماء الغروب احلمراء

بينما األنهار الرمادية
تشد وثاق التاريخ إلى اجلزر الفارقة

ونقيق الضفادع
يحاول أن يقيم جسرا خشنا

ب اخلريف احملتضر والشتاء اجلديد(٨).
شـهـد بأكـمله: ـوقف يـكشف عن حـضـور مهـيمـن للـحزن يـحـتل ا ا
شهد حـضور يتراءى فيه مـزهوا بغنائـمه بينما يـرى اإلنسان - فى ا
ــقـابل - حتت سـمــاء الـغـروب غـارقــا فى دمـوعه يـر مــا تـبـقى من ا
لك - فى خرائب اجلزر التى خلفها ذلك احلزن وهو أى اإلنسان ال 
مـواجـهـة ذلك - سـوى معـاجلـة عـجـزه الـذى ال يـبـقى له سـوى الـتـمنى
ــوقف يـوهــمـنــا - مـنـذ واحلـلـم بـاخلالص من ســطـوة هــذا احلـزن وا
البدايـة -بأن هنـاك مسافـة ما ب اإلنـسان وذلك احلزن تـقتضى منه
- أعنى اإلنـسان - أن يبعث بـرسالة إليه غـير أن هذا الوهم يتالشى
مـبـاشـرة حيـنـمـا نـقف علـى حجم الـهـيـمـنة وإحـكـام احلـصـار من قبل
احلـزن جتــاه ذلك اإلنـســان وعـنــدئـذ يــبـقى احلــلم بــاخلالص مـنه عن
طريق إرسال الرسائل افتراضا فى ال وعى الشاعر يكشف عن رغبته
فى اخلالص منـه عن طريق محاولة حـصاره فى حيز بقـصد السيطرة
عـلـيه والـعـمل عـلى حتـديـد إقـامـته وفى قـوله "لـكم كـنت أتـوق إلى أن

زاج زاج الـعـربى بوجه عـام وا يـكـشف عن أصالـة هـذا الطـرح فى ا
صرى على وجه اخلصوص. إن األزرق الذى ينداح فى قصائد هذه ا
سـيرة الـشعـرية - حـسب هذه الـرؤية - لـيس داللة مـعنـوية أو لـونية ا
محددة بل هى داللة شعرية بل يكاد يكون النبضة الغامضة الطاغية
فردة - أى وحيـة فى الرؤيـة الشعـرية كـلها(٧). ولـقد أسـفرت هـذه ا ا
مفردة احلـزن - إضافة إلى حضورها الطـاغى فى ثنايا قصائده عن
حـضــور آخـر يـتــمـثل فى مــجـيـئــهـا بـنــيـة مـؤســسـة لـعــدد من عـنـاوين
القصائد فهناك قصيدتا "النجم احلزين" و "ريفيات حزينة" فى ديوان
ـاذا تـمـاديت فى احلـزن" و "قـلـبى وغـازلـة الـثـوب األزرق" وقـصـيـدتـا "
سـاء" وقصيـدتا "أحزان "أحزان قـرية مصـرية" فى ديوان "أجـراس ا
سـحـابـة ال تـريد أن تـمـطـر" و "رسـالـة إلى احلـزن" فى ديـوان "تأمالت
ـدن احلجريـة" وفى ديوان "الـبحـر موعدنـا" هنـاك قصـيدة حتمل فى ا
عنـوان "النهـر ومالئكـة األحزان" وسنـتوقف بدايـة مع قصيـدة "رسالة
إلى احلـزن" جلـمـلـة من االعـتـبـارات مـنـهـا أنـهـا - فيـمـا أحـسب - من
عنى أنها وضعت يدها على مكامن القصائد اجلامعة فى موضوعها 
احلـزن ودواعـيه وأبـرزت حتــوالته وكـشـفت عن أقـنــعـته ومـراوغـاته
وهى - إضافـة إلى ذلك- من قصائد الـنثر الباكـرة فى جتربة احلداثة
ـا يكـشف عن نزعـة جتديديـة ومواكـبة حـداثية الشعـرية فى مـصر 
لـدى الـشـاعـر كـمـا أنـهــا من الـقـصـائـد الـطـوال فى جتـربـة أبى سـنـة
الـشـعـريـة وهى لـكــونـهـا رسـالـة فـإن األمـر يــقـتـضى أن يـكـون هـنـاك

راسلة يقول أبو سنة : مرسِل ومرسَل إليه حتى تتم عملية ا
إنى أحملك تقف مزهوا بغنائمك
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سمى باحلزن بلمـسة واحدة منه تتحول احلدائق إلى ـاكر ا الساحر ا
قبور وقـلوب العـشاق إلى جحـيم من األلم وتتحـطم القيـثارات فى يد
ــسـرات! ثم يــتـخــذ هـذا احلــزن حتـوال جــديـدا يــضـاف إلى مــجـمل ا
حتــوالته ويـتـمـثل فى تـشــكـله كـائـنـا خـرافـيــا له الـقـدرة عـلى اخـتـراق
الـستر ومـجاوزة اجلـدر بقـصد الوصـول إلى فريـسته دون عـناء وهو
الـقـادر عـلى حمل الـصـواريخ الـعابـرة لـلقـارات حـتى يـتمـكن من صـيد
فـريــسـته/اإلنــسـان فـى أى مـكــان وفى أى زمـان عــلى هـذا الــكـوكب
التـعـيس وكأنـه - أى هذا احلـزن - شىء قـدرى متـسـربل فى اخلـفاء
وغل فـى النأى والـغمـوض أو كأنه عـنصـر من عنـاصر هـذا الكـون ا
تشح بالعماء وجل مـا نعرفه عنه أنه حزن غامض مكنون ناجت عن وا

وجود خلل أساسى ما على ظهر هذه البسيطة:
إن ثالثة آالف مليون إنسان

يودون لو يطلقون النار عليك فى حلظة واحدة
ولكنهم لألسف ال يطلقون غير دموعهم

لقد سالت دماء كثيرة
وحاول رجال شجعان

ونساء نبيالت
وأطفال مرحون
وشيوخ حكماء

حاولوا جميعا أن يقتلوك
بالغناء والرفاهية والفن

واالنتصارات واحلنان الدافق(١٠).

ــبـاشـرة ـواجــهـة ا أوجه إلــيك رصـاصــة ال رسـالــة" إشـارة إلى تــلك ا
ـنازلة شديدة الفتك وما من سبيل أمام الشاعر بينهما فى حلبة من ا
المح وإبـراز الـســمـات اخلـاصـة بـعـد ذلـك سـوى أن يـبـدأ فى رسـم ا
بهـذا احلزن بقصد معاينـته والتعرف عليه توطـئة حملاولة التعامل معه

باعتباره حقيقة من حقائق هذا الوجود على هذه األرض فيناديه:
يا عدو النشوة

أيها الضاحك فى اجلنازات
أيها الباكى فى األفراح

إنك بلمسة جتعل من حديقة القلب قبرا
سرات وتختطف القيثارات من يد ا

لتشعل بها فى قلوب العشاق
جحيما من األلم

أيتها القنبلة الراقدة فى حقل السوسن
وفى غرف النوم قريبا من فراش األطفال
دربة على الزناد  تضع فى مهارة. يدك ا

لتطلق الصواريخ العابرة للقارات
كى تقتل الزهور النائمة فى أعماق جزر احمليطات(٩).

ــفـارقـة من أجل إبـراز طـبـيـعـة هـذا ـوقف هـنـا عـنـصـر ا يـعــتـمـد ا
ـتلـكه من قدرات ومـا يختـص به من صفات احلزن والـكشف عـما 
ـا يشـير إلى فـهو الـضـاحك فى اجلنـازات وهو الـبـاكى فى األفراح 
طبـيعة عـمله الـتى تسـير عكس حـركة اإلنـسان مـحدثة نـدوبا وتـصدعا
فـيما يـتحلى به هـذا اإلنسـان من جمال ومـا يتـمتع به من بهـاء فهذا

±≥≥ ±≥≤



∂∏

حتى تركض أنت
وكأنك خارج على الفور من حمام دافئ

مليئا كالثور
وبهيجا لتعلن أنك خالد(١٢).

االسـتعـاذة بـالـشـعـر هنـا أمـر ضـرورى عـلى اعـتـبار أنـه واحد من
ـبـادرات - إن لم يـكن أهـمـهـا - الـتى قـدمـهـا اإلنـسـان تـعـزيـة لـقلـبه ا
ـوقف يـؤسس ـعـذبـة جـراء هـذا احلـزن وا ـتـعب وتـسـريـة لـنـفـسه ا ا
فضى إلى اخلالص من لـعجز هـذا الشعـر عن الفعل وإحداث األثـر ا
بادرات هذا احلزن فـستـبدل بكـلمـاته القـنابل معـلنـا عن إخفـاق كل ا
تمثل فى الشعر غير ا فيه الـلجوء إلى الفن ا نزع اإلنسانى  ذات ا
أن هذا احلزن يسـتعصى حتى عـلى هذه القنـابل التى تتخـذ هنا بعدا
رمـزيـا فـيخـرج هـذا احلـزن من بـ الـدخان والـلـهب وكـأنه قـادم على
الـتو من االستمـتاع بحمام دافئ حتـدوه بهجته ويـصحبه ما حتقق له

من انتصارات!:
إنك مدهش.. فأنت تبقى دائما

بعد الزالزل واألعاصير والقبالت والكوارث
ضاجعة العابرة وحلظات ا

تلمع فى عينيك هذه الفرحة الغامضة
التى تتسم بالهدوء والقسوة
وتنزلق أحيانا ناعما وبريئا
وقد تتخذ هيئة الصديق
لتسكن حتت الضلوع

وقف هنا جلوء اإلنسان إلى أخيه اإلنسان طلبا للمؤازرة يطرح ا
ورغـبـة فى توحـيـد اجلهـود من أجل مـواجـهة هـذا الـكائن الـفـاتك الذى
يـسـمى احلـزن فـقـد خـرج األطــفـال والـنـسـاء والـشـيـوخ فى مـظـاهـرة
لـكون من مبادرات تقودهم الثالثـة آالف مليون إنسـان باذل كل ما 
ـسمى باحلزن فقد إلى اخلالص من هذا الكـائن السرطانى اخلبيث ا
استخدموا مهاراتهم الفنـية: الغناء والرفاهية واحلربية: االنتصارات
وشــحــذوا مــشــاعـرهـم وعـواطــفــهم: احلــنــان الــدافق من أجل خالص
قلوبهم وتـسرية نفـوسهم غير أن الـدماء التى سالت كـثيرة والدموع
ـا يـكـشف عن عـجـز اإلنـسـان فى مالحـقـة هذا الـتى أزرفت غـزيـرة 
ـتـوحش أو حـتى احلـد من عدد ضـحـايـاه!. وعـلى الرغم من الـكائن ا
أنه - أى هذا احلـزن - يكاد أن يصـبح رمزا لكل ما هـو كريه ومنفر
وعـلى الــرغم من حتـولـه إلى عـنـصــر دال عـلى قـهــر تـاريـخـى هـو ثـمـة
منـظومـة اجتمـاعيـة كامـلة إال أنه فيـما يـبدو ليـس قهرا نـاجمـا عن علة
متـيافيزيـقية فحـسب بل هو أيضًـا قهر أرضى صـنعته قوى إنـسانية
ـوقف يــشـيـر إلى أن ثــمـة قـوى تـقف مـن أجل أهـداف مـحـددة(١١). وا
وراء سيادة هـذا احلزن ليفقد اإلنـسان - على أثر ذلك - أى احتمال

للفرح فى هذه احلياة:
ويجن أحد الشعراء

فيأمر بإلقاء قنبلة هيدروجينية فوق رأسك
حتى يكف نقاده عن اتهامه بالسلبية
ولكن ما أن تدوى القنبلة الثقيلة

وينفجر الدخان عاليا ويلتهم اللهب كل شيء
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فأنت جتيد تسلق السفن التى تمخر عباب أعالى البحار
تقبل دائما من الهواء متعلال فى أول األمر
بأنك سوف تسمعنا حلنا شجيا ناعما

وسرعان ما تأمر أعوانك الذين
يقفون دائما لتقد العون لك

بأن يوثقوا ضحاياك إلى صخرة الدموع الرخوة
أعوانك الذين يقفون حلراستك وتدبير شئونك

رض القهر الكراهية الفقر ا
الفراق النفاق احلسد اخلسران

ة الكسب احلرام النصر الزائف الهز
التى يجللها العار واليأس والعجز عن
إرضاء النفس واخليانة والكذب والذل
وت والندم بعد فوات األوان والظلم وا

بكر بكل شيء ان الضائع والكفر ا واإل
والشيخوخة. والضعف أمام األقوياء
والفساد واجلنون والقطيعة والغدر

وتمزق الوشائح ب األقارب
كل هؤالء يقفون أمامك وخلفك وحولك(١٤).

وقف الشعرى تماما مثـلما تخلى احلزن عن أقنعتـه الزائفة يبدأ ا
هنا فى التخلى عن أقنعتـه اجملازية ليضعنا مباشرة أمام احلقائق فى
بـاشرة طـرح شـعرى يـتـسم - باإلضـافـة إلى نثـريـته - بالـتـقريـريـة وا
الـتى اعـتـمـدهـا الـشاعـر - فـيـمـا يـبـدو لى - بـقـصـد تـخـليـص رسالـته

فى ألفة شديدة
وما أن نستسلم لك

ونبدأ فى التعرف عليك
حتى تغدر بنا

وتبدأ فى تسليمنا بأمتعتنا كلها إلى األعداء(١٣).
ــوقف - فى ارتـداء األقـنــعـة الـتى يـبـدأ احلــزن - من خالل هـذا ا
تـتـمـثل هـنـا فـى اتـخـاذه هـيـئـة صـديق يـبـدى ألـفـته الـشـديـدة وبـراءته
الناعمـة حتى يتسـلل إلى فريسته فى هـدوء بعد أن تكـون قد اطمأنت
ـناسبة يـتخلى عن قنـاعه ويسفر عن له وأمنت جانبه وفى الـلحظة ا
ــصـطـنع قـسـوة ونـعـومـته وجـهه الـقـبـيح بــعـد أن يـسـتـبـدل بـهـدوئه ا
الزائفـة شراسة يـشهر - على أثـرها - أسلـحة غدره. وتتـسع مساحة
احلزن هنا باتساع تلك الهـوة التى يعيشها إنسان هذا الزمان ب ما
هو كائن وب ما ينبغى أن يكون ب طموحات ذلك اإلنسان التى ال
حـدود لــهـا وبـ واقـع يـحـد من حتــقـيق هــذه الـطـمــوحـات وذلك هـو
ـعـنى الـوجـودى لعـذابـات اإلنـسـان وآالمه علـى هذه األرض وبـيـنـما ا
تظل مـساحة احلد من طمـوحات اإلنسان قائـمة تظل - على أثرها -
مساحـة احلزن قائمـة أيضًا وتمـسى هذه احلالـة مسيطـرة على اآلنية
الـوجوديـة لإلنـسـان ويظل اإلنـسـان - على الـرغم من مـعـايشـته لـهذه
سـتـعصـية عـنى الذى يـكـمن وراء هذه احلـالـة ا احلـالـة - باحـثا عـن ا

من احلزن!:
أيتها القطيفة الناعمة السوداء 

نافذ إنك ماهر حقا فى التسلل إلى جميع ا
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لقد حاولت ذات يوم أن أحبك
لوال أننى اكتشفت أظافرك احلمراء وعقمك

إن خصمك الساحر
أكثر غنى وخصوبة وحيوية

إنك تندس فى فراشى لتستقبلنى بالعناق
جرد أن أضع رأسى على الوسادة

وتنهض قبلى فى الصباح لكى توقظنى 
ثم تسرع فى ارتداء مالبسك السوداء
وتلحق بأول أتوبيس لتكون فى مكتبى

تنتظر بلهفة موعد وصولى
ال أعرف من أى نسيج صنع جلدك

غير أننى أرى فى مالمحك
صورة مرعبة من الشيطان

والشك أن الغيرة
هى التى جتعل منك قاسيا إلى هذا احلد(١٦).

إن الـرغبـة فى مهـادنة هـذا احلزن جتيء من قـبل اإلنسـان - فيـما
ـتكافـئة معه وجهـة غير ا يبدو - بـوصفهـا سبيال لـلفرار مـن تبعـات ا
أو بـحـسـبـانـهـا حـالـة من االسـتـعـذاب لـهـذا احلزن الـذى تـفـضى آالمه
عنى التراجيدى وتتقدم به - أى اإلنسان - وعذاباته إلى التطهير بـا
ـوقف - خـطـوات إلى اخلالص غـيـر أن هـذا احلـزن - كـمـا يطـرحه ا
يـتـخـذ هـيـئـة الـقـرين احملـاصـر إلنـسـان هـذا الـزمـان فـهـو - أى هـذا
ـجـرد أن يضع احلـزن - يـندس له فـى الفـراش ويـستـقـبلـه بالـعـناق 

الـشعرية من الـزوائد حتى تصل مـباشرة إلى مقـاصدها وتكشف فى
ـعـذب الذى الـوقت نـفـسه عن الـتزام الـشـاعـر بقـضـايـا ذلك اإلنـسان ا
ـوقف ــثل هــو صــوته الــصـارخ فـى الـبــريــة وبــالــعـودة إلـى تـأمـل ا
الــشـعـرى ســنـقف عــلى الـفــور فى مـواجــهـة أعـوان ذلـك احلـزن الـذين
يـقـفـون عـلى حـراسـته وتـدبـيـر شـئـونه حـتى يـتـمكـن من سن أسـلـحته
رض والـقـهر ـدمـرة لبـقـاء اإلنسـان عـلى هذه األرض فـمـا الفـقـر وا ا
والـكــراهــيــة وتـمــزيق الــوشــائج بـ األقــارب ســوى من هــؤالء اخلـدم
واألعوان لذلك احلزن الـذى يتغول هنا ويتـوحش فتشتد ضراوته على
ـوقف يـشـهـد امـتـدادا حلـركـة احلـزن تـلـقى ذلك اإلنـسـان الـتـعـيس وا
كان واإلنسان بحـيث يصبح احلقيقة بأجـوائها القاتمة عـلى الزمان وا
الـوحيـدة فى حيـاة ذلك اإلنسـان الـذى أدرك أن كل شيء بهى وجـميل
ــوت وحـ يـدرك ـفــضى إلى ا فـى حـيـاتـه مـحـكــوم عـلــيه بـاخلــراب ا
ـوت يـوقن أن الـوجـود والـعـدم اإلنـسـان أن كل شيء مـحـكـوم عـلـيه بـا
وجـهـان لــكـون واحـد ومن هــنـا يـتــولـد قـلــقه الـذى يــقـوده إلى احلـزن
والـتـألم فــهـذه احلـقـيـقــة تـضـعه وجـهــا لـوجه أمـام وجـوده احلق ذلك
الـوجود الـذى يضـعه كـذلك وجهـا لوجه أمـام مسـئـوليـاته الهـائلـة جتاه
مـعـنى هذا الـوجـود وغـائيـته ومـصـيـر اإلنسـان فـيه. "إنـنا نـتـألم ألنـنا
سـئوليـاتنا ونعـرف أن هذا الكـون هو قدرنا وقـبول اإلنسان نحس 

لهذا الكون يعنى حتمل مسئولياته إزاءه".(١٥).
ـهـادنــة هـذا احلــزن وعـقـد واإلنـســان الـشـاعــر فى مـحــاولـة مــنه 
مصاحلة - ولو مؤقته معه - يبدى رغبته فى مصادقته والتودد إليه:

صدقنى
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الذى يشبه الظبى األبيض
يقف دائما متوجسا شرا من ظهورك

وسرعان ما تظهر بالفعل
بالغات مدججا باألكاذيب واألوهام وا
فيلقى الظبى اجلميل أزهاره البريئة

ويفر هاربا فى ظالم الغابة اجملهول(١٨).
إن هـذا اإلحسـاس الذى يـشبه الـظبى األبـيض الذى يـتشـكل هنا
ـقـاوم من جانب ـعـادل ا عـلى بـيـنـة من احلب والـنجـاح والـرضـا لـهو ا
ــبــالـغــات الــتى تــعــمل اإلنــســان فى مــواجــهــة األكــاذيب واألوهــام وا
بـاعـتبـارهـا جنـودا لـلحـزن. إن ذلك اإلنـسان صـاحب الـنفـس األثيـرية
ـكنه أن يـعـمل فى هـذه األجواء ثـله الـظـبى األبيض هـنـا ال  والـذى 
ــوحـشـة الــتى ال يـجــد ذلك الـكــائن اجلـمـيل الــطـاردة وتـلـك الـعـوالم ا
حـيـالـها سـوى أن يـلـقى أزهـاره الـبـريئـة ويـفـر هـكـذا هاربـا فى ظالم
الغـابة اجملهـول إن هذه الرؤيـة القـاسية - من قـبل الشاعـر - "ليست
غـلق ولكـنهـا دليل عـلى الـشوق اجملاوز دليال عـلى التـشاؤم الـسلـبى ا
ـنـفـتح عـلـى الـرغـبـة فى إصالح الـعـالـم فـرؤيـة الـشـر وجتـسـيـمه ال وا
يعنـيان أننا نـتهادن معـه ولكنهمـا يعنيـان أننا نواجـهه" و"أما أنصار
ـا كان الـتـفـاؤل الهـ الـسـاذج وفالسـفـته ليس فـى اإلمكـان أبـدع 
ومبـرره اخلـطايـا واجلرائم أولـئك الـذين يدعـوننـا إلى االبـتسـام األبله
والرؤيـة الـقاصـرة والنـظـر فى قفـا احلـياة فـقد اخـتـلفت بـينـنـا وبيـنهم
السبل إلى غير رجعة"(١٩). وهكذا تتفارق رؤية الفنان الذى يحمل ب
جـوانحه شهوة إلصالح الـعالم وب تلك الـرؤى الساذجة الـتى ينطلى

ـا يهـيب بـتـعـبـير رأسه عـلى الـوسـادة ويـنهض قـبـله فى الـصـبـاح! 
شـعـرى عن الـعالقـة ب األلم الـذى يـعـانـيه اإلنسـان ومـا يـفـضى إليه
ـوقف الشعرى يـنتهى بنـا إلى انقطاع هذا األلم من تطهـير غير أن ا
ـعـاناة وبـ مـا كـان مـأمالً فى نـواجتـهـما من وانـفـصـال بـ األلم وا
ـا يرسخ لـنزعـة جـبريـة لدى الـشاعـر وهكـذا يظل خالص وتـطهـير 
حـزن إنــسـان هــذا الـزمــان غـامــضـا ومــراوغـا وغــريـبــا ومن ثم فـإنه
يستعصى على االستقصاء حزن له ضراوته على قلب الشاعر وعلى
الـرغم من مـحاولـته الـتعـامل مـعه عن طريق مـحـاولة حتـديـده ومعـرفة
ــراوغــة واخلــفــاء. إنه حــزن خــاص لــيس ــعن فى ا أســبــابه فــإنه 
شـعــورا حلـظــيـا يــعـتـرى إنــسـانــا فـردا بــعض الـوقت ثـم يـزول بـزوال
ا هو حزن تاريـخى متجدد وإذا كان الـفقر - على سبيل بواعـثه وإ
ـثال - واحـدا من أعوان احلـزن الذين يـقفـون على حـراسته وتـدبير ا
ثل العذاب األكبر بـالنسبة لإلنسان على شئونه - كمـا سلف - فإنه 
هـذه األرض ولكن الفـقر "ليس ناجتـا عن سوء توزيع الـثروة فحسب
ولـكنه نـاجت عن سوء تـوزيع اإلنسـانية وخـطيـئة الـفقـر األول أنه يحرم
ـعـطـيات الـتى تـنال احلـيـاة من مـعنـاها"(١٧). واإلنـسـان فى ظل هذه ا
من هـناءته وتـفـسد عـليه حـلمـه باألمـان يظل بـاحثـا عن تـلك الهـناءة

ناشدا لذلك األمان:
هذا اإلحساس الذى يأتى
من احلب والنجاح والرضا

إنه يتجمع مثل سحابة ليمطر القلوب
البائسة ولكن هذا اإلحساس
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إن البشرية سوف تواصل البحث
عامل. واحلدائق. والكتب فى ا

سارح للبحث عن نوع من السم وفوق ا
يصلح للقضاء عليك

أو اختراع سالح ال يدع
لك فرصة ثانية للهرب

ولكن مهما كانت األسلحة
فأنا أعلم. أنك سوف تنتصر فى النهاية

وستخرج من الرماد والدم
بحالة جيدة وفى صحة تدعو للحسد

غير أننى أعرف وسيلة وحيدة
للقضاء عليك

هى أن نوقد جميعا ثالث شموع فى القلب
احلب. احلرية. العدل(٢١).

وقف - خـيبة األمل فى اخلالص تعكـس آهة الشـاعر - فى هـذا ا
ثل مـعنى اإلنـسانيـة هنا من هذا احلـزن وذلك ألن الظبى األبـيض 
ارسـة احلـياة والـذى يـقبل خـفـيفـا مـرحا فى إشـارة إلى رغـبـته فى 
يُـرَى فى مـواجـهـة هذا احلـزن هـشـا كـالـبسـكـويت وعـابـرا كـالـسحب
ميت من وسريـعا كالبرق فـهو ال يطيق اإلقامة فـى ظل هذا احلصار ا
قـبل احلـزن وأعوان هـذا الظـبى األبـيض من الطـيـب الـذين يأتى فى
لـكون من أمر أنـفسهم شـيئا صـحبتـهم كاحلب والنـصر والرضـا ال 
ــرض فى مــواجـــهــة أعــوان احلـــزن األشــرار من الــفـــقــر والــقـــهــر وا

عـلـيـهـا ذلك البـريق اخلـادع فـيحـول بـيـنهـا وبـ إدراك وجـودها احلق
ذلك اإلدراك الـذى ال يــتـأتى لإلنـسـان إال إذا تــأمل ذاته بـقـصـد إدارة
ـواقف فــنـظـر حــوار مـنـتـج مـعـهــا: حـوار يـحــدد األطـر ويــسـتـجــلى ا
اإلنسان فى ذاته- فيما يرى صالح عبد الصبور- "هو التحول األكبر
لإلدراك الـبـشـرى ألنه يحـيل هـذا اإلدراك من إدراك سـاكن فـاتر إلى
إدراك مـتحرك متجـاوز ويرتقى باللـغة البشريـة إلى مرحلة احلوار مع
الـنــفس الـذى هـو أكــبـر درجـات احلـوار صـدقــا ونـزاهـة وتـواصال إذ
تــصـبـح فـيـه الـلــغــة نــقــيـة صــافــيــة خـالــيــة من ســوء الــفــهم وتــشـتت
الدالالت"(٢٠). اخلـلل إذن فى سـوء تـوزيع اإلنـسـانـيـة ولـيس فى سـوء
تـوزيع الـثـروة ألن الـله عـادل وقـد مـنـحـنـا هـذا الـكـون لـنـتـشـارك فى
التـمتع بخـيراته ال ألن تثـتأثر به فـئة دون فئـة غير أن اإلنـسان تغَّول
وطـغى عـلـى أخـيه اإلنـسـان فـأصـبح الـنـاس طـبـقـات ومن هـنـا تـأتى
صـرخـة الـشـاعر الـبـاحـثـة عن اإلنـسان/اإلنـسـان ذلك الـظـبى األبيض

الذى حتما سيجيء محاطا بأعوانه من احلب واحلرية والعدل:
آه إن هذا الظبى األبيض

يقبل مرحا خفيفا
ولكن وا أسفاه

إنه هش كالبسكويت
وعابر كالسحب. وسريع كالبرق

وأعوانه الذين يعتمد عليهم
لكون من أمر أنفسهم شيئا ال 

إنه يأتى فى صحبة احلب والنصر والرضا
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وت باعـتبـاره نقضـا للحـياة وبـوصفه احلقـيقة الـوحيدة على رأسهـا ا
كنه كذلك أن ـكن لإلنسان أن يتـشكك فى أمر حدوثـها وال  التى ال 
يـتـجـنب وقـعـها األلـيم عـلى روحه الـتى سـيـسـلـمهـا عـنـوة فى حلـظـة ما
ا دمـر مع كل زفـرة من زفـراته  آتـية يـظل اإلنـسـان يتـوقع فـعلـهـا ا
ـصـير. يعـمق من أحـزانه ويـكـسـبهـا بـعـدا وجـوديا يـتـعـلق بـالـغايـة وا
ومــثـلــمـا أســفــرت مـفــردة احلـزن عن حــضـورهــا الــطـاغى فى جتــربـة
وت فى ثنـايا هذه الـتجربـة وأسهمت الـشاعر كـذلك تغلـغلت مفـردة ا
- إضــافـة إلـى تـغــلـغــلـهــا - فى تــشـكــيل الـبــنـيــة لـعــنــاوين بـعض من
ـديـنـة" فى ديوان وت يـزور ا ـوت" و "ا الـقصـائـد فـهـنـاك قصـيـدتـا "ا
يت" و "أسماك "قلبى وغـازلة الثـوب األزرق" وقصيـدتا "مرثـية القـلب ا
ــيت" فـى ديـوانـى "حـديــقــة الــشــتــاء" و"الــصـراخ فـى اآلبـار الــبـحــر ا
وت بـالبـكاء سـاء" هنـاك قـصائـد: "ا ة" وفـى ديوان "أجـراس ا القـد
وت" كما يت" و"دون كيشوت على فراش ا والضحك" و"مائدة الفرح ا
أن هـنـاك قـصـيـدة "صـورة جـانـبـيـة لـلـمـوت" فى ديـوان "مـرايـا الـنـهـار
الـبعـيد" وقصـيدة "لك أن تـموت كمـا تشـاء" فى ديوان "رقصـات نيـلية"
ـــوت" فى ديــوان "ورد الــفــصــول إضــافــة إلـى قــصــيــدة "ســؤال فى ا
وت هو احلقـيقة الوحيـدة التى ال سبيل لإلنسان األخيـرة". وإذا كان ا
فى إنـكــارهـا أو حــتى مـجــرد الـتــشـكك فـى أمـر حــدوثـهــا فـإن هـذه
احلـقـيقـة تـقوده إلى الـشعـور بـأن وجوده وجـود لـلمـوت ووجـود للـعدم
وت تشعـر الذات بكل معانى وجودهـا: بأنها مفردة ألن "ففى جتـربة ا
وت كن إلنـسان أن يـحمل عن غـيره عبء ا وت وحـده وال  الفـرد 
أو أن يـنـوب عـنه فـيه ومن هـنـا تدرك الـذات أنـهـا مـفـردة ووحـيدة مع

الح فـى العـيون والـكـراهيـة هـؤالء األعوان الـذين يـلقـون بـعصـيـرهم ا
ارسة فتسـمل ويبثون سـمهم القاتل فى الـقبلة فـيمتنع الـعشاق عن 
احلب! لقد كان فى مقـدور اإلنسان أن يجعل من هذه األرض جنته لو
ـقيم فما أحسن اسـتغالل ميـراثه العظيـم ولكنه جعل مـنها جـحيمه ا
الي فى مـكان ما مـن العالم بـينمـا يفيض الـطعام زال الـفقر يـقتل ا
وقف - وهو أهـون ما يطلـبه اإلنسان - فى مكـان آخر عن الطلب. وا
- عـلى كل حال - يـشيـر إلى انحـياز الـشاعـر إلى ذلك اإلنسـان الذى
يـنـبـغى أن تـبــدأ رحـلـة اخلالص مـنه وتــنـتـهى إلـيه فــالـبـشـريـة سـوف
تـواصل الـبـحث عن عـلـة هذا احلـزن بـقـصـد مـحـاصـرته والـعمـل على
إقصـائه عن هـذا الـعـالم تـوطئـة لـلـقـضاء عـلـيه والـشـاعـر يبـشـر بـهذا
صراحـة: غيـر أننى أعـرف وسيـلة وحـيدة لـلقـضاء عـليك هى أن نـوقد
جـمــيـعــا ثالث شـمــوع فى الـقــلب: احلب احلــريـة الــعـدل  فــمـا كـان
اسـتشـراء هذا احلزن وطـغيـانه على هـذه األرض سوى نـتيجـة متـرتبة
ـعـانى التى ـعـانى الكـبـرى فى حيـاة اإلنـسـان تلك ا عـلى غـياب هـذه ا
ـصلحـون من األنـبياء اتـفق على الـتبـشيـر بهـا - منـذ بدء اخلـليـقة - ا
ثلون صوت اإلنسان الصارخ فى البرية والفالسفة والشعراء الـذين 
وهكـذا "فإذا كان البـحث عن العلـة والغاية فى احلـياة بحـثا مستـغلقا
فـمما الشك فيـه أن من واجب اإلنسان أن يجـمَّل حياته القـصيرة على
األرض وأن يـخلع على فوضـاها وتناقضـاتها لونـا من حسن القصد
وأن يعمق سـطحيـتها بـابتكـار معان وإشـارات جتعلـها أكثـر معقـولية

ولكن هذا كله ال يتحقق إال إذا أصبح اإلنسان إنسانا"(٢٢).
غير أن للـحزن عند "مـحمد إبـراهيم أبو سنـة" بواعث أخرى يأتى
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وفى الصباح لم تبق شيا(٢٤).
ـوقف هنـا من خالل ما تـأتيه ـوت هيـمنـتهـا على ا تفـرض سلـطة ا
من أفعـال تـتحـرك كلـهـا فى مجـال واحد يـؤسس خلـراب هذا الـعالم :
لك ـوقف- ال  ـثل اإلنسـان - فى هذا ا جتيء حتطم..." والـشـاعر 
فى مــواجـهــة ذلك الــغـازى الــبـربــرى الـذى يــتـشــكل فى صـورة وحش
ذراعـاه سيـف ورمح سوى ضـعـفه وأسـئـلته الـتى تـكـشف عن عـجزه
اذا دفنت النـهار وأبكيت نخل وتـعمق من إحساسه بـالقهر والهـوان: 
ـوت تـتـخـذ من اخلـاص الذى الـقرى". وجتـربـة الـشـاعـر فى قـصيـدة ا
وت نـقضـا للـحياة ثـله فقـده لشـقيـقيه مـنطـلقـا إلى العـام باعـتبـار ا
على وجه العموم وألن اإلنسان هو احليوان الوحيد الذى يستطيع أن
ـقدمات والنتائج فإنه يـعرف أن لكل شيء غاية وهو ح يربط ب ا
ـض عن غـايـة هـذا الـوجـود وعـنـدئـذ ـوت يـلح عـلـيه سـؤال  يــعـاين ا

سيخلص إلى حقيقة مؤداها: أننا سنموت على أية حال:
ال جتلسى حسيرة على الذى مضى

وال تطاردى طيوره البيضاء
تلك التى بدون أجنحة

تفر فى السماء
تذوب فى البكاء والضحك

بل أشعلى قنديلك الوردى واحمليه
إلى طريق النهر حيث تهزج الرياح

بذلك الذى قد عاش باأللم
وعلقيه فى أشعة القمر

مـسئولياتها الـهائلة وتشعـر أنها للفناء وأن الـفناء يحاصرها من كل
سـئـوليـة الفـرديـة أمام تـلك الـلحـظة جانب"(٢٣). إن هـذا اإلحسـاس بـا
ا وت - لهو الداعى األكبر  احلاسمة فى حياة اإلنسان - أى حلظة ا
ـا دفع به يالقـيه ذلك اإلنـسـان من آالم ومـا يـكـتوى بـه من عـذابات 
إلى التـعبـير عن هـذه اآلالم وتلك الـعذابـات فى أشكـال وأطر مـختـلفة
من نشاطاته وكانت التجربة الشعرية هى اإلطار األقرب للتعبير بها
ومن خاللـها عن صـراع اإلنـسـان مع تلك الـقـوى القـاهـرة التى تـفـقده
بـهــاءه وتـتـحـكم فى مـصـيــره وتـمـلى اخـتـيـارتـهــا عـلـيه يـقـول مـحـمـد

وت: إبراهيم أبو سنة فى قصيدة ا
ألنك ال تعشق الكون حيا
جتيء حتطم ما فى يديا
أيا قادما من جبال الرماد
لتطعم لليل حقال صبيا

اذا دفنت النهار
 وأشعلته أفقا قرمزيا
وأبكيت نخل القرى
اذا أيا غازيا بربريا
ذراعاك سيف ورمح

وفى مقلت عمى مقلتيا
وفىّ تزور البيوت

فليتك ما كنت يوما وفيا
ساء عدوت على حقلنا فى ا
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يواجـه نفـسه أن يـجعـل من نفـسه ذاتـا ومـوضوعـا فى نـفس اآلونة...
عرفـة اإلنسانية بأوجـهها العقـلية واحلدسية والـتجريبية وليس تاريخ ا
إال تــاريخ هــذا الـــتــأمل اإلنــســانى فى ذاتـه ولــيــست مــخــاطــراته إال
ـرآة فــمـعـنـى هـذا الـنــظـر درجـة من مـخـاطــرات نـظـر الــصـورة فى ا
االنـفصـال والـثـنائـيـة وقـدر من الـعداوة واحملـبـة مـعا ولـذة اكـتـشاف
ه فـوعى الـذات هــو نـقـطـة انـطـالق نـقـد الـذات الـذى هـو احلـقـيــقـة وأ

اخلطوة األولى فى مرحلة التقدم"(٢٦).
إن نــقـطـة انــطالق نـقــد الـذات قـد بــدأت هـنــا بـالـفــعل مع عـمــلـيـة
اإلدراك احلـادثـة والـتى بـدأت نـواجتــهـا تـتـحـرك مع زجـر الـنـفس عن
مـتـابـعة احلـسـرة ومالحـقة األحـزان والـتـوجه مبـاشـرة إلى فـعل آخر
يرتـقى بالعـمل البشـرى ويأخذ بـيده مسـافة ما فى رحـلة التـقدم وهنا
نـتـسـاءل مع صالح عـبـد الصـبـور: أتـكـون دورة احليـاة لـونـا من رحـلة
الـنهـر إلى مصـبه وتـكون حـافلـة بـاأللم والشـر? قـد يكـون ذلك بل هو
حادث بـالفـعل ولكن فـى الرحلـة إلى جانـب ذلك ألوان من اإلبـداع فقد
يتحقق فيها خلق للجمال والقيم وقد يتحقق فيها صنوف من االبتكار
الـصناعى وقـد تتـحقق فيـها مـسرات احلب والصـحبـة والضحك (٢٧).
ـوقف هو مـا اتخـذه الـشاعـر بالـفعل بـعد رحـلة من الـتأمل: "ال وهذا ا
جتــلــسى حــســيــرة عـلـى الـذى مــضى بل أشــعــلى مــنــديــلك الـوردى
واحـمـلـيه إلى طـريق الـنـهـر حـيث تـهـزج الريـاح" ولـقـد اتـخـذ الـشـعراء
ـا حتــمـلـه من تـنــاقــضـات فى بــعض األحــيـان ـواقـف  أمــثـال هــذه ا
وعبروا فيـها عن رفض ثائر أو إذعان مستسـلم أو تمرد ميتافيزيقى
دفعت إلـيه الرغـبة فى احلـرية الـتلقـائيـة أو القـلق والتـساؤل عن الـغاية

فى زهرة حمراء
تظل تسكب الدموع
على جدار قبره

ألن قلب ذلك الفرح
قد كبلته طول عمره

مشيئة اجلراح
وحاذرى من البكاء والضحك

وت باالثن ألننا 
.(٢٥) . وت باالثن

ا يفيض به من احلسرة واألسى هنا - وقف الشعرى -  يتخذ ا
رة - كـما عـهدنا ذلك رثـية الـتى ال تبـكى إنسـانا بعـينه هـذه ا شكل ا
ـا تتـخذ من اإلنـسان وعـذابـاته بوجه عـام موضـوعا ـراثى - وإ فى ا
لهـا عن طريق افتـراض حوار ثنائى تـقيمه الـذات الشاعرة فـيما بـينها
ـوت والــتى عـايـنـهـا يـفـضى إلى إدراك تـلك احلــقـيـقـة الـتى تــتـعـلق بـا
ـتعـبة ذلك الوقع الشـاعر مسـتسـلمـا لوقعـها األلـيم على قـلبه وروحه ا
ـوت له على أية حال كان الذى يـؤسس له هذا احلصار الـذى يقيمه ا
لذلك فـهو - أى الشـاعر - يدعـو نفـسه أن تكون عـلى حذر: "وحاذرى
". لقد حتصَّل وت باالثن وت باالثنـ  من البكاء والـضحك ألننا 
اإلنسـان على إدراك هذه احلقيقـة منذ القدم غيـر أن وقعها األليم بدأ
يـتـسـلـل إلى قـلـبه وروحه بـعــد رحـلـة من الـتـأمـل وطـرح األسـئـلـة الـتى
وجود تتعلق بـغايته ومصيره فى هـذا الكون وذلك "ألن اإلنسان هو ا
الـوحـيـد الـذى يـسـتـطـيع أن يـعى ذاته... وجالل اإلنـسـان أنه يـقدر أن
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ويــولى الـشـبـاب وتـنــقض حلـظـات الـسـعـادة(٣٠). والـذى الشك فـيه أن
تـعبـير اإلنـسان عـن  صراعه مع الـزمن لم يكن ولـيد الـعصـر احلديث
فـقـد عـبـر الـشـاعــر الـقـد عن مـفـهـومه لـلــزمن وصـراعه مـعه تـعـبـيـرا
انبـثقت منه مـواقف إنسانيـة وعقديـة متعددة يـأتى على رأسهـا قضية
وت الـذى تصـوروه قدرا مـحتـوما ال مـفر مـنه فهو وت أو مشـكلـة ا ا
ـؤدية إلـيه ولـذلك فـقد حـ يـوافى اإلنـسـان يتـعـلق بـأهون األسـبـاب ا
وت وأصـبحت ـفضيـة إلى ا عـاناة ا اقتـرن مفـهوم الـزمان عـندهم بـا
كـلـمـات مـثل : الــدهـر الـزمن الـقــدر من أكـثـر الـكـلــمـات شـيـوعـا فى
وت ومن أشدها شعرهم باعـتبارها من أكثر الكلـمات اتصاال بفعل ا
ـعانـاة التى إيحـاء به بل تـعتـبر من أجل الـكلـمـات تعـبيـرا عن ألوان ا

يتعرض لها اإلنسان فى حياته وال يستطيع لها ردا(٣١).
ولـقد شـغلت فـكرة الزمن حـركة الـفعل الـشعرى فى جتـربة "مـحمد
إبراهـيم أبو سنة" مـنذ ديوانه األول "قلبى وغـازلة الثوب األزرق" الذى
أدار من خالله صـراعـه األخـيـر بــ زمن الـقــريـة بـكـل مـا يـحــمـله من
ديـنة بـكل ما يـنطـوى علـيه من نفـعيـة وشقاء ثم براءة وهنـاء وزمن ا
أخـذت فـكــرة الـزمن تـنـسـاب - بـعـد ذلـك - عـبـر دواويـنه الالحـقـة من
خالل شـبكـة من الـدوال الـتى تأسـست - عـلى أثـرها - رؤيـته لـلـعالم
وتــشـكل - عــلى بـيــنـة مــنـهــا - مـوقـفـه من احلـيــاة والـنـاس يــقـول فى

قصيدة "مرايا الزمان": 
الزمان اختلف

فالبريء انتهى واللبيب احترف
وت.. لم يعد ينقذ اآلن من ا

تـزجا بـرغبـة اإلنسان فـى توكـيد الذات صـير وقـد جاء ذلك كـله  وا
واقـتحـام اجملهول ومن تـردده ب عـظمـته ونقـصه ب قـوته وضعفه

ب ما يهيب به إلى السماء وما يشده إلى األرض(٢٨).
ثم نـأتى إلى لــعـبـة الــزمن مع الـشـاعــر لـقـد فــرض الـزمن - مـنـذ
ـهيـمن علـى حركـة الكـون لـيس فقط إحـساس اإلنـسان بـه - قانـونه ا
ـاضى مــنـهـا واحلـاضـر أو حـتى من خالل ضـبـطـه إليـقـاع احلـداث: ا
ـرتبط ـسـتـقـبل ولـكن أيـضـا من خالل مـفـهـومه الـنـفـسى ا ـتعـلق بـا ا
ـعــرفـة بــصـراع اإلنــسـان مــعه من أجل حتــصـيـل اخلـبــرة وإدراك ا
فالـزمن بالنـسبة لـإلنسان قـضية أسـاسيـة بل حقيـقة حـتميـة ال مناص
منها تـعايشه وتعيـه جميع الكائـنات على مختـلف مستوياتـها وتدرجها
التـطـورى فـاحلضـارات جـميـعـهـا على مـخـتلـف العـصـور واألزمان لم
تهـمل الـعنـصـر الزمـنى بل أدركت حـقيـقتـه وأهمـيته(٢٩). تـلك احلـقيـقة
التى عاينها اإلنسـان عندما عاين فعل الزمن به ذلك الفعل الذى رآه
ـوت الـذى يـسـعى إلى اجـتـثاث يـتـهـدد الـوجـود الـبشـرى لـيس فـقط بـا
ـا من خالل دفع اإلنـسان إلى الزمـن اإلنسـانى عـلى هذه األرض وإ
اإلحـسـاس بـالـهرم والـوهـن الذيـن يـؤديـان إلى خـوره وتـهالـك جـسده
وهتك بـهائه وعـندئـذ سيـكون فى حـاجة إلى من يـتسـاند عـليـه ويقوم
على قضـاء حوائجه وعنـدها تصبح احلـياة نفسـها إقامة غـير مرغوب
فـيـها بل تـصـبح عـبـئـا الطـاقة لإلنـسـان فى حـمـله. إن حلـظـات الزمن
اء التـى تتسـاقط من ب بالـنسـبة لإلنـسان أشـبه ما تـكون بـقطـرات ا

أصابعنا دون أن نقوى على استيـفائها أو القبض عليها بجمع أيدينا!
أليس الزمن هو اسـتحالة اإلعادة وامتنـاع الرجعة? أال تفوت الفرص
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وروث- لنـدخل بعد ذلك إلى هذه نظـور البالغى ا اإلجمـال - حسب ا
ـوقف مـا أصاب الـزمن من الـتـفـاصـيل الـتى يهـيـمن عـلـيـهـا فى هـذا ا
حتـوالت تـبـدلت عـلى أثـرهـا أحالم الـنـاس وتـفـاوتت نـظـرتـهم لـطـبـائع
األمور غـير أن هذه الـتحوالت جـاءت على نقـيض مراد اإلنسـان بعد
أن شـهد نهـاية لـزمن البـراءة الذى  استـبدال زمن الـدهاء واخلـديعة
ؤثـرى السالمة به وعنـدئذ لم تعـد جتدى احلـلول الـتوافـقيـة ولم يعـد 
ركـنًـا يقـيـمـون به "لم يعـد يـنـفع اآلن أن نـعتـكف" بـكل مـا حتمـله كـلـمة
االعـتكـاف من ظالل وإيحاءات. إن زمـنا قد مـضى وطواه الردى ذلك
الزمن الذى كـان وقع حوافر خيوله يـصنع احللم فى إشارة إلى اجملد
الــعـربى الـغــابـر وفى اســتـيــحـاء تـنــاصى بـاد مع قــصـيــدة "اخلـيـول"
لـلـشاعـر الـعربـى الكـبـير "أمل دنـقل" فـهذه اخلـيـول التى كـانت تـصنع
نـعطف! والـزمان اجلـميل الـبريء الـذى كان احلـلم تسـقط اآلن فى ا
يـجىء مـحــمـوالً عـلى هـديل احلــمـام فـوق غـصـون الــطـفـولـة أصـبح ال
يـأتلف فى استـحضار دال يـنطـوى على الكـثيـر من التحـسر على زمن
ـديـنة: زمن اجلالدين وآكـلى حلـوم البـشر القـرية فى مـواجـهة زمن ا
وفى قـوله: "طـاش بـعـد العـنـاء الـهـدف" مـا يهـيب بـخـيـبـة األمل ويـنذر
سـعى فال يتبـقى عندئـذ سوى أن نعـترف: "الزمان باخلسـران وبوار ا
اخـتـلف" تـلك اجلمـلـة الـتى يتـم استـعـادتـها هـنـا بـكامل إيـحـاءاتـها فى
نـسـق يـحــتـفى بــبـنــيــة الـتــكـرار الــتى ال جتيء هــنـا بــغـرض الــتـأكــيـد
ــا يــتم ــعــروف - وإ ــنــظــور الــبالغى ا واالتــســاع فــقـط - حــسب ا
اسـتحـضارهـا بـقصـد اإلبـقاء عـلى قـوة الدفع الـداللى األولى فى تـمام
فـيوضـها إضافـة إلى عمـلها - أى بـنيـة التكـرار- على ضـبط اإليقاع

نتصف ..أن تلزم ا
لم يعد ينفع اآلن أن تعتكف

واخليول التى كان وقع حوافرها
نعطف يصنع احللم. تسقط فى ا

واحلمام الذى كان يهدل..
فوق غصون الطفولة
أصبح ال يأتلف

والبالد التى كنت تهوى منازلها
كل هذى البالد: رقاب وسيف

طاش بعد العناء الهدف
آن أن تعترف

الزمان اختلف(٣٢).
الزمـان اخـتـلف بـهـذه اجلـملـة الـتـقـريـريـة احلادة شـديـدة الـتـركـيز
وجعة حول الزمن تلك احلكمة يوجز محمد إبراهيم أبو سنة حكمته ا
الـتى تـبـدو لـلـوهلـة األولى اسـتـبـاقا وقـفـزا عـلى الـنتـائج بـوصـفـها داال
متـصـدرا لبـنـية الـنص ولـكن بعـد قـليل من الـتـدبر سـنـكتـشف أن هذه
احلكـمـة لم تـكن ولـيدة نـص بعـيـنه ولم تـكن حـتى ولـيدة ديـوان بـعـينه
عـلى الـرغم من إيرادهـا ضـمن ديـوان يحـمل عـنوان "الـبـحر مـوعـدنا"
وإذا عرفنا أن هذا الديوان هـو السادس فى رحلة أبى سنة الشعرية
سـنـدرك عـلى الـفـور أن هـذه احلـكـمـة جاءت بـعـد رحـلـة طـويـلـة وخـبرة
مـتأنـية مع الـزمن وتقلـباته وإذا كـانت هذه اجلـملة/ احلـكمـة: "الزمان
اخــتـلف" تـمــثل إجـمــاال فـإن مـا تـالهـا من بــنى يـعـد تــفـصــيال لـهـذا
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لغرام يتحرَّق
أن يطول اليوم عاما فى اللقاء(٣٣).

يـثـيـر عـنـوان الـقـصـيـدة - بــدايـة - حـالـة من الـثـنـائـيـة الـضـدديـة
ـوت فى مـقـابل احلب الـذى فـالـشــيـخـوخـة الـتى تـفـضى إلى الـفـنـاء وا
يـرمـز إلى فعل احلـيـاة فى أسمى جتـلـيهـا غيـر أن هـذه الثـنـائيـة التى
يـوقن الـشـاعر بـانـتصـار أحـد طرفـيـها - أال وهى الـشـيخـوخـة - على
طاف تفـتح سبيال من األسئـلة حول ذلك السراب اإلنـسان فى نهايـة ا
ــتـعـجل فى إشــارة إلى مالحـقـة الــفـنـاء لإلنــسـان عـلى هـذه األرض ا
سـتـحيـلة فى أن وحـول تـلك العـيـون الضـارعات وهى تـرقب أمـانيـهـا ا
"يطول اليوم عاما فى الـلقاء" فال جتد سوى جمر احلسرات تفتات به
وال تـرقب غيـر هـذه الزهـرة وهى تبـذر األحزان فى حـقل الفـناء!. إنـها
محـاولـة يائـسة من لـدن الـذات الشـاعرة فى الـقـبض على الـزمن الذى
ياه من ب األصابع لتبق تنفلت حلظـاته تمامًا مثلما تنـفلت قطرات ا
هذه الزهرة التى تمثل الذات الشـاعرة هنا فى صمتها الكئيب مسلمة
تضـرعاتها إلى "أوراق الـغيوب" فى إشارة إلى رضـوخها اجلبرى إلى
فضيـة إلى الفناء فعل الزمن الـذى أنذرها منـذ البداية بـالشيخـوخة ا
وعـنـدئذ "تـشـعر الـذات بسـطـوة الزمن وتـسـلطه وجتـد نفـسـها أسـيرة
حلـركـته وتـتـابع حلـظـاته فـعـلى الـرغم من قـسـوة احلـاضر ورداءته إال
أنها ال تتمكن من إزاحته والتخلص منه وال تنجح فى إعادة ماضيها
اجلــمـــيل الـــذى لم يــدم طـــويال أو الــذى لـم تــســتـــطع أن حتـــتــفظ به

طويال"(٣٤) ثم ماذا أيها الرائى:
اء فى النهر الغزير ثم غاض ا

النفـسى وإحداث حالـة من الربط والـهيمنـة على مقـدرات الدوال حتى
تـتمكن من الـعمل متـوافقة مـتناغـمة بقـصد الوصـول إلى أقصى درجة

من الفاعلية والتأثير.
وفى قـصـيدة "الـشـيـوخـة واحلب" يـتـمـثل الـزمن كل مـعـانى الـسلب
للحـظة اإلنسانية عندما يـختصر منها شبابـها ويحولها إلى شيخوخة

يقول أبو سنة:
ما الذى ينبت فى سهل الدموع

فى العيون الضارعة
ب أوراق الغيوب

هذه الزهرة فى الصمت الكئيب
مثل جمر احلسرات

حترق الليل وتقتات النهار
تبذر األحزان فى حفل الغناء
فإذا األغصان آالف اجلثث
كفنتها فى مالءات النواح

هذه الريح السموم
إنها تنبت فى القاع السحيق

نساب فى نهر الضحك فى الشباب األحمر ا
تعجل فى السراب ا
وعيون األمنيات

سعفات ح جتفوها احلظوظ ا
إنها تنبت فى الليل األخير
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رايا اآلفـلة "فتـرى طير ـوقف كذلك عنـدما تنـظر هـذه احلسنـاء فى ا ا
الـشـبـاب مـيـتـا بـ الـغـصـون" فى إشـارة إلى هـتك الـزمن لـبـهـاء هـذه
ـوت الــتى أصـبـحت ــشـهـد بـعــد ذلك حلـوادث ا احلــسـنـاء لــيـخـلص ا
حتــاصـره من كل جــانب فــهـا هى الــزهـرات تــضـحك مـلء وريـقــاتـهـا
سـاخـرة بـعـد أن أسـلـمت مـصـيـرهـا لـلـقـبـور وهـا هو احلـقـل قـد أمال
رأسه بــعـد أن هـزمه الـعـطـش ثم مـات هـكـذا مـخــلـفـا وراءه جـيال من
الـعـوسج وسـهال من الـصـبار يـحـتـضن الـرفات!. غـيـر أن الـشـاعر لم
يــزل مـــتــمــســـكــا بـــأهــداب األمل فى اخلـالص من ربــقـــة الــزمن ذلك
اخلالص الـذى لم يـزل يـتــراءى لـلـشـاعـر هـنـا فى مـحـاولـة فـعل احلب
ـر احلب يـوما فى الـطـريق فـسـهامه فـالـزهـرة السـوداء تـخـشى "أن 
وحدها تقدر أن حتيى الـرميم هناك احلب إذن الذى يحل عنصرا فى
ثالوث مثـالى كلى يتمـثل فى احلب واحلرية والعـدل وقد يصبـح نقيضا
ـتـدنـى إضـافـة إلى الـزمن أو الـزمــان الـذى يـعـبـر فى ـادى ا لــلـواقع ا
جتربة أبى سنة الشعـرية عن حال أكثر من تعبيره عن وقت بل يصبح
سيـرة الشعرية وإن الـزمن نقيض احلب وتكـاد الداللة العامـة لهذه ا
تنـوعت جتلـياتـهـا وأسالـيبـها أن حتـمل اإلحسـاس بـالفـجيـعة الـشامـلة
الذاتـية واجملـتمـعية واإلنـسانـية والـتى تتمـثل فى القـمع والقـهر والـفقر
واالغـتراب ولكـننـا فى مواجهـة هذا جنـد التطـلع إلى صخـرة سيزيف

التى لم تسقط أبدا"(٣٦). 
رير يركن الشاعر إلى عزلته ليس بقصد وهنا وبعد هذا العناء ا
ا التـخلى الـذى يعـنى الهـرب ونشـدان السالمـة - فيـما أحـسب - وإ
بـقـصد الـتـخـلى الـذى يـعنى تـرك الـعـوالق وإزالـة السـتـر تـلك اخلـلوة

شربته هذه الزهرة فى فصل العطش
فأمال احلقل رأسه

ثم مات
عندما احلسناء تنظر
رايا اآلفلة فى ا

فترى طير الشباب
ميتا ب الغضون

تضحك الزهرة ملء الورقات
جتمع الكنز وتمضى للقبور

تنبت الصبار فى كأس احلبور
وإذا العوسج ينمو فى الرفات
غير أن الزهرة السوداء تخشى
ر احلب يوما فى الطريق ان 

وهى حتظى بالغنائم
فسهامه

وحدها تقدر أن تُحيى الرميم(٣٥).
ـوقف الـشـعرى وهـنـا حتل الـشـيخـوخـة مـادتـها الـتـدمـيـرية عـلى ا
فــتـلـونه بـأصـبــاغ الـفـنـاء الـذى يـبــدأ فى تـنـفـيـذ خـطــته بـسـلب احلـيـاة
نال ـاء بكل ما يحمـله من دالالت قريبة ا تمثل فى ا مصـدرها األول ا
ـنال رامـزة تهيب فى أن الـله تعالـى جعل مـنه كل شيء حي وبعـيدة ا
ــا يـعـانـيه عــالم الـيـوم من الـظــمـأ الـروحى بـعــد أن قـطـعت غـرائـزه
اديـة كل صالته بـالسـماء!. والـشيـخـوخة حتل مـادتهـا التـدميـرية فى ا
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ويقلب أوراقه ب أيدى الزمن?
وحده يكتب اآلن أقداره..

ويؤلف أوتاره..
كى يؤاخى الذى كان..

بكل الذى لم يكن ..
وحده مرتهن(٣٧).

ـوقف الشعرى أفقه الداللى - هنا - بـبنية االستفهام "هل يفتتح ا
له..." التى تـعكس حـالة من الـتردد فى طـرح الرغـبة وتـثيـر جمـلة من
ـشـفـوع بـنــزوع أكـيـد نـحـو الـظـفــر ولـو بـهـذه الـهـنـاءة االسـتــعـطـاف ا
العـجلى التى تتمثل فى مـجرد الكالم فهناك مـوعد ما يزال وما تزال
لديـنا رغـبة فى أن نـواعد والـذى يكـشف عن أصالـة هذه الـرغبـة لدى
تلقى عندمـا انحاز لورد الفصول الشـاعر كسره ألفق التوقع لـدى ا
ـوقـف الذى يـفـيض ـثـل هذا ا ـتـلـقى  عـلى عـكس مـا قـد يـسـتـشـعره ا
مرارة وأسى ويحتـشد بالـكثير من مـبررات اليـأس ذلك الطرح الذى
تـتعـالى فيه الذات الـشاعـرة على أوجاعـها هـنا بتـجاوزه مـباشرة إلى
واعيد احلديث عن هذه الفصول التى لم تزل حبلى بالورد وعن تلك ا
الـتى لم حتن بـعد. ومـا دام هنـاك ورد وهـناك مـواعيـد فهـناك - إذن
- مـحـبون مـا يـزالون فـى ضمـيـر الغـيب يـحلم الـشـاعر بـقـدومهم إلى
هذا الكـوكب الذى أخلى- تقريبـا - من احملب بعد أن غادره احلب.
غـير أن الرغـبة فى احـتضان الـذات وحدهـا قائمـة ما تـزال وكذلك ما
ـتــخـلى الـتى يـزال الـسـؤال: هل لـه أن يـلـوذ بـخــيـمـته? . إنـهــا خـطـة ا
يسـعى من خاللها إلى تبـرئة ساحته من عوالق الـزيف وكذب األقنعة

الـتى يخـلص اإلنسـان فيـها إلى ذاته بـقصـد التـزود الروحى من خالل
إقـامـة حـوار مـنـتج بـيـنه وبـيـنـهـا ذلك الـنـوع من احلـوار الـذى هـو من
أصغى درجـات احلـوار وأرقـاهـا ألنه يتم بـعـيـدا عن وجـود الذات فى
شـروطة كـما هو صحبـة الغـير وفى غـفلة من أعـ النـهار وإقـامته ا
حادث فى قـصيـدة "حوار مع الـصمت" وإذا عـرفنا أن هـذه القـصيدة
ـثل مرحلة مـفصلية فى يضمهـا ديوان "ورد الفصـول األخيرة" الذى 
جتـربـة الـشـاعـر لـيس بـحـسـبـانه احلـلـقـة الـعـاشـرة من هـذا الـتـجـربـة
ـا بـاعتـبـاره قـراءة أخـرى ألشيـاء هـذا الـكـون تأتى شديـدة الـثـراء وإ
ـرة مشـفوعـة بنـزعة تـأملـية ذات مـنزع فـلسفـى وهو - أى هذا هذه ا
الـديوان - إضـافـة إلى ذلك يـعـد حالـة من حـاالت الـركض خـلف األثر
قاصد يقول بقصد مالحـقة القصى من اخلطا إلزالة الريب وتـبرئة ا

محمد إبراهيم أبو سنة:
هل له أن يكلم..

ورد الفصول األخيرة..
عن موعد لم يحنْ?
هل له أن يواعد..

هذا السحاب..
فارق ا

عند الغروب الذى يتراقص
وسط احملن?

هل له أن يلوذ بخيمته
ليهدهد أحزانه
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فى بقايا السحب
صوت ناى بعيد

ومركبة تقترب(٣٨).
لم يـكن الـشـاعر وحـده فى عـزلـته إذن بل كـانـوا مـعه وهـا هو ذا
يـتـذكــرهم أجـمـعـ أولــئك الـذين لم يـبق مـن وقع خـطـاهم سـوى ذلك
الـشعـاع الذى يـتراءى فى لـيل الشاعـر احلزين مـصحـوبا بـصوت ناى
بعيد فى مـحاولة جادة - فيما يبدو - إلعـادة تنشيط الفعل الشعرى
بـعـد أن يـحـتل الـنـاى أفـقه الـدال هـنـا فى مـشـهـد يـعـيـد إلـينـا صـورته
األولى عنـدما قـطع من حقول الـغاب فى أرض األحـباب تـلك الصورة
الـتى طـالـعـتنـا أصـداء مالمـحهـا فى صـفـحة اإلهـداء من ديـوان "قـلبى
وغــازلـة الــثــوب األزرق" بــعــد أن اســتــمــدت هـذه األصــداء من فــيض
"مثنـوى الناى" لـقطب الـتصوف اإلسالمى "جالل الـدين الرومى" وهو
يـقاوم فـعل الـزمن مـسـتـعـصـمـا بـاحلـنـ إلى أرض األحـبـاب لـتـنفـتح
شهـيـتنـا نـحن - على أثـر ذلك - فى أن نـسـتعـصم بـاحللم فى خالص
إنـسـان هذا الـزمـان بعـد أن بـشرنـا الـشاعـر بـوجود مـواعـيد لم حتن
كنـنا أن نـواعد وأننـا سنـكون قادرين بـالفـعل على حمل بـعد وبـأنه 

باقة ورد هدية منَّا لهذه الفصول األخيرة.

قـاصـد ليـخلص إلى حـقـيقـته يـواجهـها مـبـاشرة هـكذا ألنه وفـسـاد ا
بـحاجـة إلى أن يقـلب أوراقه ويـؤلف أوتاره وبـحاجـة كذلك ألن يـكتب
أقـداره كى يؤاخى الذى كـان بكل الذى لم يـكن وإضافة هاء الـغيبة
التى تـشيـر مـباشـرة إلى ذات الشـاعر إلى األوراق فى "أوراقه" وإلى
األقــدار فى "أقــداره" وإلى األوتــار فى "أوتــاره" شــاهــد ودلـيـل عـلى
ـهـا اخلاصـة بـعيـدا عن أية نـزوع الـذات الشـاعـرة نحـو احتـضـان عوا
مضـايقات قد تتعرض لـها هذه الذات من قبل الغيـر فيما لو تمت هذه
واجـهـة على بـينـة من شـروط ذلك الغـيـر وقوانـيـنه سابـقة الـتـجهـيز. ا
ـقدسة بـحريـته التى ال إنهـا نفـرة الشـاعر من ذل الـقيـد واستـعاذته ا
سبيل أمـامه - حيالـها - سوى أن يصـبح ذبيحـتها من أجل اخلالص

قهورين الذين: له ولبنى جلدته من ا
.. فجأة يتذكرهم أجمع

يتذكر أحبابه..
لم يعودوا هنا..

لم يعد حتت هذا اجلدار..
الذى يتداعى..

سوى ومضة من شعاع
تشير إلى آخر الضوء..

ال شيء إال نداء..
مالئكة

تضحك اآلن راحلة
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(١٥)  يراجع : صالح عبد الصبور - األعمال الكاملة - صـ ٩٦.
دن احلجرية" - صـ (١٦)  انظر: محمد إبراهيم أبو سنة - ديوان "تأمالت فى ا

.٥٦ ٥٧
(١٧)  يراجع : صالح عبد الصبور - األعمال الكاملة - صـ ٩٩.

دن احلجرية" - صـ (١٨)  انظر: محمد إبراهيم أبو سنة - ديوان "تأمالت فى ا
.٥٦

(١٩)  يراجع : صالح عبد الصبور - األعمال الكاملة - صـ ١٠٧.
(٢٠)  نفسه : صـ ٩.

دن احلجرية" - صـ (٢١)  انظر: محمد إبراهيم أبو سنة - ديوان "تأمالت فى ا
.٥٨ ٥٩

(٢٢)  يراجع: صالح عبد الصبور - األعمال الكاملة - صـ ٩٩.
(٢٣)  يـراجع: د/ عـبد الـرحـمن بدوى - دراسـات فى الـفلـسـفة الـوجـودية - صـ

.٢٠
(٢٤)  انظر: محمد إبراهيم أبو سنة - ديوان "قلبى وغازلة الثوب األزرق" - دار

غريب للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة ١٩٩٦- صـ٩٤ ٩٥.
صرية ساء" - الهيئة ا (٢٥)  انظر: محمد إبراهيم أبو سنة - ديوان "أجراس ا

العامة للكتاب - ١٩٨٧ - صـ ١٩ ٢٠.
(٢٦)  يراجع : صالح عبد الصبور - األعمال الكاملة - صـ ٨  ٩.

(٢٧)  نفسه : صـ ٩٧.
(٢٨)  يراجع: د/ عـاطف جودة نصـر - مجلـة فصول - تـراث األدب الصوفى -

اجمللد األول - العدد األول - أكتوبر ١٩٨٣ - صـ ١١٩.
ـؤسـسة (٢٩)  يـراجع: د/عـبـد الـلـطـيف الـصـديـقى - الزمـان أبـعـاده وبـنـيـته - ا

اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع - بيروت - ١٩٩٥ - صـ١٠.
(٣٠)  يراجع: د/ زكريا إبراهيم - مـشكلة اإلنسان - مكـتبة مصر - القاهرة -

(د.ت) - صـ ٧٨ ٧٩.
(٣١)  يراجع: د/ إبـراهيم عـبد الرحـمن - ب الـقد واجلديـد - مكـتبة الـشباب

.١٩٨٧ -
(٣٢)  انـظـر : مـحـمـد إبـراهـيم أبـو سنـة - ديـوان "الـبـحـر مـوعـدنـا" - دار غريب

g‡‡ «uN «

(١)  يـراجع: د/عـبــد الـرحـمن بـدوى-دراســات فى الـفـلـســفـة الـوجـوديــة-مـكـتـبـة
صرية- القاهرة ١٩٦٦ - صـ١٣٠. النهضة ا

ـصـريـة (٢)  يـراجع: مـحـمــد إبـراهـيم أبـو ســنـة - أصـوات وأصـداء - الـهــيـئـة ا
العامة للكتاب - ١٩٨٢ - صـ٩٤.

ـصـرية الـعـامة (٣)  يـراجع: صالح عـبـد الصـبـور - األعمـال الـكامـلـة - الهـيـئة ا
للكتاب - ١٩٩٣ - صـ ١٠٥.

(٤)  يـراجـع: د/ عـبـد الــرحـمـن بـدوى - الـزمــان الـوجــودى - مـكــتـبــة الـنــهـضـة
صرية القاهرة - ١٩٥٥ - صـ ١٥٨ وما بعدها. ا

(٥)  نفسه : صـ ١٢٩
(٦)  يـراجع: مـحـمود أمـ الـعـالم - قـراءة فى ديـوان "ورد الفـصـول األخـيرة" -
مـحـمـد إبــراهـيم أبـو ســنـة - سـبـعــون عـامـا من اإلبــداع - إعـداد وتـقـد -

فاروق شوشة - اجمللس األعلى للثقافة - ٢٠٠٧ - صـ ٤٩٧ وما بعدها.
(٧)  نفسه - صـ ٥٠١.

ـدن احلـجـرية" - (٨)  انـظـر: مـحـمـد إبـراهيم أبـو سـنـة - ديـوان : "تـأمالت فى ا
صرية العامة للكتاب - ٢٠٠١ - صـ ٤٩ ٥٠. الهيئة ا

(٩)  نفسه - صـ ٥٠.
(١٠)  نفسه - صـ ٥٠  ٥١.

(١١)  يـراجع : مـحـمـد بـدوى - اجلـحـيم األرضى - قـراءة فى شـعـر صالح عـبد
صرية العامة للكتاب - ١٩٨٦ - صـ٣٨ وما بعدها. الصبور - الهيئة ا

دن احلجرية" - صـ (١٢)  انظر: محمد إبراهيم أبو سنة - ديوان "تأمالت فى ا
.٥١

(١٣)  نفسه - صـ ٥٢.
(١٤)  نفسه - صـ ٥٢  ٥٣.
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للطباعة والنشر والتوزيع - ١٩٩٧ - صـ٩٧ ٩٨.
(٣٣)  انـظـر: مـحـمـد إبـراهـيم أبـو سـنـة - ديـوان "حـديـقـة الـشـتـاء والصـراخ فى
صـرية اللـبنـانية - الـقاهرة - ٢٠٠٦ - صـ ١٥٤- ة" - الـدار ا اآلبار الـقد

.١٥٥
(٣٤)  يراجع: شكرى الطوانسى - مستويات الـبناء الشعرى عند محمد إبراهيم
صرية العامة للكتاب ١٩٩٨ - أبى سنة - دراسة فى بالغة النص - الهيئة ا

صـ ٥١٩.
(٣٥)  انـظـر: مـحـمـد إبـراهـيم أبـو سـنـة - ديـوان "حـديـقـة الـشـتـاء والصـراخ فى

ة" - صـ١٥٧ وما بعدها. اآلبار القد
(٣٦)  يراجع : محـمود أم العـالم - قراءة فى ديوان "ورد الفـصول األخيرة" -

محمد إبراهيم أبو سنة - سبعون عامًا من اإلبداع - صـ ٥٠٤.
(٣٧)  انظر : محـمد إبراهيم أبـو سنة - ديوان "ورد الـفصول األخيـرة" - الهيئة

صرية العامة للكتاب - ١٩٩٧ - صـ ٧ ٨. ا
(٣٨)  نفسه - صـ ١٠ ١٢.
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احلـديث عن اللغة فى الـشعر يقودنـا بداية أن نتـساءل مع أستاذنا
الدكـتور "محمد حسن عـبد الله" تساؤالً مؤداه: مـا الشعر ما كنه تلك
اخلـاصــيـة الـسـحــريـة الـتى تــفـجـر فى كالم مــعـ قـدرة عـلى الــتـأثـيـر
والتجاوز ليست لكالم آخر قد يكون أكثر منه جدية أو التزاما بأصول
ـاذا يــتـجـاوز الـشـعـر - ونــعـنى الـشـعـر األصـيل الــتـعـبـيـر? ومن ثم : 
بــالـطــبع - أيـة مــحـاولـة لــشـرحه وحتــلـيــله فـضالً عـن إعـادة تـركــيـبه
عنى?(١). ونبادر إلى القول بعبـارات نثرية مهمـا حتاول احلفاظ على ا
بأن إجـابـة شافـيـة على مـثل هـذا الـتسـاؤل الـذى يتـعـلق بكـائن زئـبقى
ـنـال عـلى الـرغم من كل احملـاوالت مـراوغ هـو الـشـعـر تـبـدو بـعـيـدة ا
ا وحديثـا وأنفقت الـكثيـر من اجلهد فى أن تضع ذلك التى بذلت قـد
الـكــائن فى إطـار يــشـيـر إلى كــنـهه ويــحـدد مالمـحـه وذلك ألن "أكـثـر
األشياء إثـارة الهتـمامنـا وأغالها قـيمة وأجـدرها بـاالقتنـاء يسـتحيل
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ما ب اللـغة الشعريـة واللغة اليـومية طبقـا لالختالفات الوظيـفية فيما
عارضة لـلغة العادية التداولية عندما يتصدر بينهما"(٣). وتبدأ عملية ا
الـتنظيـم النغـمى لغة الـشعر ومن هـنا يبـدأ اإلجراء األول للـشعر وهو
ؤخـرة على ـباشـر إلى ا إلغـاء اآلليـة عن طريق دفع عـملـية االتـصال ا
عـكس مـا تـفـعـله الــلـغـة الـعـاديـة وهى أن تـكــون عـمـلـيـة االتـصـال فى
الـصـدارة ويـتـمـثل إجـراء إلـغـاء اآللـيـة عـنـدمـا يـحـول الـكـلـمـة من دال
ومدلول مصـطلح عليـهما إلى دال ومدلـول آخرين. الشعـر يلغى اآللية
- إذن - إلـغــاء مـضـاعـفــا عـنـدمـا يــحـيل الـكالم الــعـادى إلى نـغم ثم
يـجعل مـنه فى الوقت نـفسه حـزمة من الـعالقات ذات الـوحدة الـداللية
ومـعـنى هــذا أن كل قـصــيـدة هى فى حـد ذاتــهـا وحـدة ســيـمـولــوجـيـة
مستقـلة بذاتها"(٤). واللـغة فى الشعـر جتنح إلى أن تكون لـغة مجازية
رامـزة مـفـعـمـة بـالـصـور واألخـيـلة فـالـصـور فى الـشـعـر تـعـد حتـقـيـقا
ا كانت اللـغة جهازًا ارس إبداعه فى حريـة و جوهريا لـلخيال وهـو 
مـعقدًا من الـرموز وهى ليست مـجرد أداة نقلـية ضمن أدوات أخرى
ـا كانت ال تـمنحـنا حـقائق األشيـاء أفضت هـذه الصعـوبة فـيها إلى و
أن تكون لـدى الشاعر سـبيال إلى اإليحـاء واإليحاء مـواربة ورغبة فى
الـتـحجب والـتـخلص مـن احلمـاس التـلـقائى(٥) وهى - أى الـلـغة بـهذا
الـفـهم - تمـنح الـشـاعر بـسـاطـا سحـريـا يـتحـرك فـيه بـعيـدا عن قـيدى
شروطـة متخذا لنفسه أفقا آخر ـعروف وإقامتهما ا كان ا الزمان وا
تـلك هـو قـوان الـعـمل فيـهـما بـقـصد يـشرق فـيه عـلى زمان ومـكـان 
إدارة حـوار منـتج مع معـطيات هـذا الكـون وأشيـائه فى محـاولة جادة
ـسـيـرة اإلنـسـانـيـة والـلـغـة إذ تمـنح مـنه إلحـراز تقـدم مـا فى حـركـة ا

رأة فى ذلك تـعريـفهـا تعـريـفا دقـيقـا... إن عجـز اإلنـسان - الـرجل وا
سـواء - الذى يـعـانى احلب عن إيجـاد كـلمـات تـعبـر عن مـشاعـره أمر
مـعـروف تمـامًا ومع هـذا فـإن محـاولة الـعـثور عـلى كلـمـات قد أنـتجت
بعضـا من أعظم أشعارنا كذلك فإن عـجز الصوفى عن شرح جتربته
دركـة باحلـدس هـو أحد األسـبـاب فى استـمـرار اجلدل فى مـوضوع ا
ـفـكـرين اجلــادين يـواجـهـون اإلخـفـاق فى الـدين ولم يــزل مـئـات من ا
مـحــاولـة تـعــريف اجلـمــال ومن ثم فـفى أى حتــلـيل يــهـدف إلى شـرح
ـكن اجلـمـال فى الـشـعـر فـإنـنـا - إلى حـد مـا - نـحـاول شرح مـاال 
شـرحه"(٢). عـلى أيـة حـال ومــهـمـا كـان األمـر فــهـنـاك حـقـيــقـة تـتـعـلق
ـكنـنـا الفـكـاك منـهـا وهى أن الشـعـر كائن لـغوى أى أن بـالـشعـر ال 
الـلغة مـادته اخلام الـتى منـها يـتخـلق وفيـها يتـشكل وعـلى بيـنة مـنها
يـــراوغ ويــســرف فى اخلــفـــاء. ولــكن أيــة لـــغــة تــلك الــتـى يــنــهض فى
ـسمى بـالشـعر? إنهـا لغـة تنـبنى على أحضـانها ذلـك الكائن األثـيرى ا
ـغـايـرة "أن ـغــايـرة لـلـخــطـاب االتـصــالى وقـد نـتج عن هــذه ا مـبـدأ ا
بدأ أساسى يباعد ما بينها وب لغة التداول ارتبطت اللغة الشعرية 
اليومى باعـتبار أن األولى غاية أما الثانيـة مجرد وسيلة لغاية أخرى
وقد تـأسـست تـلك الـتـفرقـة عـلى اعـتـبارات وظـيـفـيـة حيث تـنـتج الـلـغة
الـشعـرية عن الوظـيفـة االنفـعاليـة للـغة بيـنمـا تنـتج اللغـة التـداولية عن
الـوظـيـفـة االتـصـالـيـة. وقـد مـضت الـسـمـات الـوظـيـفـيـة لـلـغـة فى طـرق
مـتــبـاعـدة أدت إلى نـشــوء ظـاهـرة انـفـصــالـيـة اتـخـذت عــدة تـسـمـيـات
اصـطالحية لعل أهمـها تعبيـر "اإلزاحة اللغويـة" و"االنحراف اللغوى".
وهذان التعبـيران يعنيان - معا أن ثمـة مسافة تفصل وبشكل حاسم
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ـادى اخلارجى بـوجودهـا الواقـعى احملدود صـفة وحـجما ـعنـاها ا
ـبـدع وأعادت تـشـكيـلـها بـل هى الصـورة وقـد تمـثـلـتهـا مـلكـة الـفنـان ا
ضمن هـذه العالقـات الال متـناهـية الـتى يطـرحهـا السـياق الـلغوى"(٧).
ويـلعب اخلـيـال دوره اخلالَّق فى تـشـكـيل الـصـورة فهـو الـذى يـسـتـمد
لموس ثم يعمل عـلى إعادة التأليف ب ـادى ا مكـوناتها من الواقع ا
ــكـونـات عن طـريـق مـا يـقـوم به من اإلحــداث واإلفـنـاء والـهـدم هـذه ا
ارس فـى الشـعر ـا  والـبـناء والـتـفكـيك والـتركـيب وهـو على هـذا إ
حـريــة بال حــدود وذلك ألن الـشــاعـر يــبـدع من احملــسـوســات صـورًا
تـنـطـوى عـلى دوال رمـزيـة ومن خالل هـذا الـفـهم يـصـبح اخلـيـال على
ـا يـحيط بـالـنص من عـوالم مـنـظورة فـهـو أى اخلـيال عـالقة وطـيـدة 
ا هـو حدث مـعقد ذو لـيس مجـرد تصور أشـياء غـائبـة عن احلس وإ
عناصـر كثيـرة يضيف جتارب جـديدة تُرى فـيها التـجربة األولى بذرة
تـعـطى فــرصـة لـلـدخـول فـى أجـواء بـعـيـدة وقــريـبـة من أجل أن جتـرى
عليها صفة التفكيك وإعـادة التنظيم والبناء توطئة للدخول فى مجاالت
كـثيـرة مـغايـرة. واخليـال إذ يـحقق االنـدمـاج ب الـشـعور والالشـعور
يـحـقـق الـتـوافق بـ الـوحـدة والـتـنـوع فـالـوحـدة تـعـبـيـر عن الـشـعـور
واالخـتالف تعـبيرعن الـالشعور والـوحدة بال تـنوع كـالتـنوع بال وحدة
ال يـخـلق عـمالً فـنــيًّـا وعـلى هـذا الـنـحـو احلــيـاة الـشـعـوريـة اخلـالـصـة
واضــحـة مـحــددة واحلـيـاة الالشــعـوريـة اخلــالـصـة مـبــعـثـرة مــفـكـكـة
والـتعبير الـفنى هو وحده الـقادر على أن يخلق اجلـمال من جانب كل
منهما ال يكتفى بـذاته وفى هذا الضوء نفهم كيف يحقق اخليال صفة
عـلـيـا من الـتـوازن واالعـتـدال. هـذا الــتـداخل يـعـنى أن اخلـيـال يـرتـبط

الشاعر ذلك الـبساط السحرى الذى يتـحرك فيه تمنحه - إضافة إلى
ذلك - إكسير ذلك البساط الذى يتمثل فى عنصرى الصورة واخليال
ولـكـن من أين لـلـشـاعـر إدراك هـذين الـعـنـصـرين األثـيـرين فى عـمـلـيـة
إنـتاج الـشعـر?. إن الطـبيـعة - حـسب أسـتاذنـا الدكـتور مـحمـد حسن
عـبـد الـله - بـكل مـا تـنـطـوى عـلـيه من أشـيـاء وجـزئـيـات وظـواهـر هى
كـونات الصـورة ولكـنه ال ينقـلها ـصدر األساسى إلمـداد الشـاعر  ا
ـوضـوعـية إنه يـدخل مـعـهـا فى جدل إلـيـنـا فى تكـويـنـهـا وعالقـاتهـا ا
فيرى منها أوتريه من نفسها جانبا  يتوحد معه بإدراك حقيقة كونية
وشخصية مـعا ففى التجـربة الشعريـة كما فى بناء الـصورة تتنفس
ـوضــوع فى احتـاد مـطـلق يـعـيـد لــلـرؤيـة اإلنـسـانـيـة مـداهـا الـذات وا
الالمـحـدود حـ كـانـت قـادرة عـلى أن تـزاول كل األشـيـاء بـالـكـلـمـات
الـســحـريـة وحــدهـا وفى أى صــورة جـيـدة ســنـجــد دائـمـا قــطـعـة من
الـطبـيعة"(٦). الـطبيـعة - إذن - هى بـستان الـشاعـر الذى ينـتقى منه
مـثـيـراته وإلـهـامـاته ومـا قـد يـتـوارد عـليـه من إيـحـاءات ال تتـاح - فى
أرحب معـانـيهـا - إال من خالل الـعالقـات التـركـيبـيـة التى تـتـولد مـنـها
الـصور الـفنيـة "فالصـورة الفـنية هى - وحـدها - الـقادرة على تـمثيل
تـذوق بطريـقة موضـوعية ـها إلى ا ـشاعر الـذاتية وجتـسيدهـا وتقد ا
فـرطة وجتعله بـاشرة واخلصـوصية ا تنفى عن الـعمل األدبى طابع ا
ـبـدع. فـإذا أضـفـنـا إلى ذلك عـنـصر ذا قـيـمة جـمـالـيـة بـالـنـسبـة إلى ا
اإلقناع الـذى توفره الصـورة الفنيـة إذا صيغت صيـاغة أدبية مـكتملة
ا نـدعـيه من أن جـوهر الـعـمل األدبى هو اسـتـطعـنـا أن جند أسـاسـا 
الــتـشــكـيل بــالـصــورة شـريـطــة أن ال تـفــهم الـصــورة فى تـلـك احلـالـة
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بخالصة حكمتها الدالة متفائلة كانت أم متشائمة. (٩)
ومن القـصائد التى اعتمـدت النسق السردى إطارا لـلبناء قصيدة

"غريب من قنا" يقول محمد إبراهيم أبو سنة:
وتسأل سيدة فى الطريق

ومن ذا القتيل
ويهمس صوت جليل
"غريب أتى من قنا"

ويعمل ب رجال البناء
هوت "رجله" ثم زلَّت وحُمَّ القضاء"(١٠).

شهد ـوقف الشعـرى أفقه السـردى الدال - هنا - بـذلك ا يفتتح ا
ــشـهــد الـذى يـتــمـثل الـدامى لــهـذا الــغـريب الــذى أتى من قــنـا ذلك ا
مأساويـا فى صيـغة سـؤال يحـمل الكـثيـر من دالت التـجهـيل واإلنكار:
ومن ذا القتـيل? هكـذا فى طرح عابـر ال يعتنـى بأكثر مـن إقرار احلالة
خـاصة إذا عـرفنـا أن هذا الـسؤال جـاء على لـسان سـيدة من سـيدات
ـدن التى ال تـعـبأ بـالغـربـاء وفى كلـمـة سيـدة التى انـحـاز إليـها هـذه ا
ــوقف بــديال عـن كــلــمــة امــرأة الــكــثــيـــر من دالالت الــتــعــالى وعــدم ا
وقف يـتأسس بنـائيًّا عـلى خلفـية اعتـماده تقـنية االرتداد االكـتراث. وا
 flash back فى نسق سردى يستثمر فكره تكسير الزمن وذلك عن

ـثـله مـشـهـد الـقـتـيل - هـنا - فى طـريق الـدفع بـحـدث الـنـهـايـة الذى 
ــقــدمـة ثـم الــعـمـل عن طــريق فــكــرة االرتـداد هــذه إلى الــبــحث عن ا

تفاصيل ذلك احلدث: دواعيه ومسبباته:
دار وعند انكسار ا

ـا نــسـمـيـه الـواقع ويـعــنى فى الـوقـت نـفـسه أنه ارتــبـاطـا ضــروريـا 
ادة أسمى من أن يـنحل إليـه فى يسر. إن اخلـيال ال يـرتبط بقـوان ا
فهو فى أحـاي كـثيرة يـصل ما فـصلته الـطبـيعة ويـفصل مـا وصلته
ساحات الال وذلك كله يتم حلساب قوان أخرى داخلية مدارها تلك ا

متناهية التى أسس لها اخليال فى نطاق التنوع والوحدة(٨).
ولقـد استـثمر مـحمـد إبراهـيم أبو سـنة - عبـر جتربـته الشـعرية -
هـذه الـطـاقات اإليـحـائـيـة والـرامـزة الـتى مـنحـته إيـاهـا لـغـته الـعـربـية
إضافة إلى مـا أمدته به من ثراء فى البنى واألسالـيب وطرائق التعبير
خـاصـة مـا اسـتـحـدث مـنـهـا وجـاء مـرافـقًـا لـلـحـراك الثـقـافى فـى بـعده
احلـداثى كـاعتـمـاد الـنص عـنـده عـلى تـقـنـيـتى الـسـرد واحلـوار فـيـما
كن أن نطلق عليه الغيريـة الشعرية فى مقابل الغنائية ذات الصوت

نفرد. ا
البنى واألالبنى واألُطر:طر:

إن نـظـرة مـتـأمـلـة فى جتــربـة مـحـمـد إبـراهـيم أبـو سـنـة سـوف ال
تـخطئ اعتـماد النص الـشعـرى لديه على نـسق بنـائى متنـام يضمن له
تـرابـطـا عـضـويـا وشعـوريـا يـتـوزع فـيه احلـدث الشـعـرى بـالـقـدر الذى
يحـفظ له تعاضده واتـساقه فى الكشـف عن الرؤى وإدراك الغاية ثم
إن اعـتـماد بـعض الـقـصائـد عـنـده على بـنـيـة سرديـة حـكـائيـة واضـحة
ا أكده محمود أم العالم من السمات يجيء موافقا- فيما يبدو - 
سـيـرة الشـعريـة بنـية أن الغـالب علـى بنـية الـكثـير مـن قصـائد هـذه ا
احلـكـايـة التـى تـتـبـلـور أو تـنكـشـف فى أبـيـات قـائـمـة بـذاتـهـا بـقـدر ما
سترسل "الـقصيدة واحلكاية" التى تنتهى أحيانا تتكامل فى اجملرى ا
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ـديـنـة الـتى ألـقت غوايـتـهـا فى قـلـبه تـلك األحالم الـشاردة فى لـنـدهة ا
حتس األحوال والعودة بالقصى من اآلمال:

ضى ألرض الشمال وحمدان 
ككل رجال الصعيد
دن ككل بناة ا

ومن دمعة فى اجلفون
رأى أمه والعيال

وشيخا ومسبحة فى العنق

يقول الرفاق
"وحمدان كان رخيا كريح الشمال

وكان صبيا
يعلق فوق اجلب

تميمة خوف من احلاسدين
ويكبر حمدان ينزع تلك التميمة(١٣).

ناسب هناك ونحن نتـابع رحلة الفتى حمدان إلى ا يكـون من ا ر
ـدينة أن نورد صوت الراوى/الشاعر أرض الشمال فى إشارة إلى ا
وهـو يـقـدم لـشخـصـيـة الـبطـل فى هذه الـقـصـة الـشعـريـة حـيث يـقول:
"هـذه القـصيـدة عن عـامل بنـاء مـجهـول واحد من هـؤالء الـذين يبـنون
وقف يـنطـلق إذن - من خالل آليـة تفـعيل دن ويـسكـنون الـقبـور"! ا ا
الزمن - إلى رصد تـلك الثنائـية الضـدية التى أنتـجها "محـمد إبراهيم
ـديـنة ـهـا الـضـيق احملـدود وبـ ا أبـو سنـة" شـعـريـا بـ الـقـريـة وعا

بكى وانثنى للشمال القطار
وفى مدخل القرية الصامتة

تصاعد بعض الغبار
وعينان فوق طريق احلقول
تفتش ب جباه الرجال

وحمدان ما كان خلف اجلمال
فباألمس عند انطفاء النهار

بكى وانثنى للشمال القطار(١١).
وهنـا تتم إعـادة الـزمن إلى مسـاره الـطبـيعـى فى ترتـيب األحداث
ـسار لـصالح ذلك احلـدث الذى شـهد فـجيـعة بعـد أن  تعـطيل هـذا ا
ـدينـة وهـكـذا يـحسن مـقـتل بـطل هـذه الـقصـة الـشـعـرية عـلى أعـتـاب ا
اضى الـشاعـر توظـيف الـزمن الفـنى على نـحو يـتيح له االرتـداد إلى ا
واإليـهـام بـاالسـتـغـراق فـيه ثم يـتـجـاوز ذلك إلى اسـتـحـضـار الـلـحـظة
احلاضـرة وقد يـقرن بـينـهمـا فـتتـرد انتـقاالته من هـذه إلى تلك ومن
األخيرة إلى األولى ترددا يتيح له تـوظيف احلركة القادرة على تشكيل
ـفرقة الـتى تـتعدد الصـورة اجملمـعة التـى تسـير فى اجتـاه واحد أو ا
اجتـاهـاتـهـا وإن عـمـلت جـمـيـعـا فى خـدمـة الـرؤيـة الـواحـدة مـن زوايا
متباعدة(١٢). لندخل بعد ذلك إلى تفاصيل احلكاية التى بدأت خيوطها
تــنــسج فى إحــدى الــقـرى بــصــعــيــد مـصــر لــذلك الــفــتى الــذى يـدعى
دار وانطفاء النهار "حمدان" سائق اإلبل وحـاديها فما ب انكسـار ا
يتـخذ القطـار سبيله مـتوجهـا إلى الشمال عـلى قضيبـ يزدادان بعدا
واستـحالـة رجعه بـعد أن حلق بـآخر عـرباتـه الفـتى حمـدان مسـتجـيبا
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طبق على ـوقف يشهد عملية نزع لـسلطان القهر ا حمدان فإن هذا ا
تـجبر الـذى يعـمل حمدان قـلبه وروحه والذى يـتمـثل فى ذلك السـيد ا
عنده أجيرًا. يتخـذ حمدان قراره باخلالص من ذلك السلطان على أثر
لـطمة هوت - من قـبل ذلك السيد - عـلى خد حمدان فـأحدثت صدعا
وزلـزلـة لـكل مـا اسـتـقـر لـديه من مـعـتقـدات حـول إبـداء الـطـاعـة لـهؤالء
نع فـيمـا يتـعلق بـلقـمة الـعيش ـنح وا تـلكـون قدرات ا الـسادة الـذين 
ـوقف يكشف التى يـسعى إليـها البـسطاء من أمـثال الفـتى حمدان. وا
- إضـافة إلى ذلـك - عن تلك الـعالقـة الـتى بدت تـتـشـكل مالمحـهـا ما
ــوج يـداعب جـرار بــ حـمــدان وفـاطـمــة عـلى حــواف الـغـديــر حـيث ا
ـة ألنـهــا عـلى بــيـنـة من عــيـون حـمــدان احلـا الـنــسـاء الـلــواتى رحن 
بـاحلب والـراغـبـة فى اخلالص غيـر أن مـا أحـدثـته لطـمـة ذلك الـسـيد
شهـد الذى كان مـسرفـا فى اجلمال ـوقف من أثر أحال ذلـك ا على ا
إلى ساحـة لبـذر الوحـشة واخلـراب فقـد: جفت مـياه الـغديـر وتداعت
جـبـال" عـنـدهـا لم يـكن حلـمـدان خـيـار سـوى أن يـثـار لـكـرامـته وحـبه
الــولــيــد الــذى أراد له أن يــنـــمــو بــعــيــدًا عن قـــهــر الــســادة وتــســلط

احلاسدين:
فيقسم أال يبيت
ساء وعند ا

يقول لفاطمة عن هواه
"كالماً جميال ككل كالم

يقال قبيل الفراق
ويرسو القطار

ا أراد نـفتحـة على اجملهـول غير أن الـشاعر ر ـها الالنهـائية ا وعوا
- من خـالل هـــذا الــــلــــون من الــــطــــرح - أن يُـــكــــسب صــــوته ورؤاه
مـصـداقـيــة أكـبـر بـعــد أن عـمل عـلى حتــيـيـد ذلك الــصـوت ذى الـنـبـرة
دينـة  مسـتبدالً به الـغنـائية الـذى أدرا به صراعه األثـير ب الـقريـة وا
ـسـرود صـوت اجملــمـوع الـذى يـتـمـثل هـنــا فى ذلك الـطـرح الـدرامى ا
ـدن من رجـال الـصـعـيـد يـقف شـعـريـا  فـهـا هـو حـمــدان كـكل بُـنـاة ا
مـراودا أما مـعـيـلـة وشـيـخـا هـرمًا عـن أحالمـهم فى الـسـفر إلى أرض
ـدينـة بـعد أن أعـلن تـخلـيه عن تـمـيمـة اخلـوف التى حتـقـيق األحالم/ا
كان يـعلقـها فـوق اجلب تـلك التـميـمة التى قـيل له: إنهـا ستـحميه من
ن يـعـمـلـون فى إشارة احلـاسـدين يـلـقى بهـا بـعـد أن آمن أن احلـياة 

عتقد: إلى نبذ اخلرافة وإلقاء السفيه من القول وا
ن يعملون ويؤمن أن احلياة 

وعند الغدير وفاطمة فى النساء
وج... يداعبها ا

اء جوف اإلناء ... تمأل با
وحمدان يسقى اجلمال
هوت لطمة وتداعت جبال

على خد حمدان..
.. جفت مياه الغدير

وسيد حمدان يظهر قوته للنساء
وغاصت بحمدان فى الط أقدامه. (١٤)

ــوقف الـسـابق قـد شـهـد نـزعـا لـتـمـيـمـة اخلـوف من قـبل إذا كـان ا
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ـسـرف فى الزيف يـسقـط حمـدان ضحـية دن ا الدامـغـة لواقع هـذه ا
دن وبـنايـاتهـا التى هى : رغـبتـه فى حتقـيق أحالمه على أبـواب هـذه ا
ـوقف الــشـعـرى فـاعــلـيـاته األولى "خــرافـة زيف ومـاء" ثم يــسـتـعــيـد ا
شـديـدة األثر عـن طريق اسـتـثـمـاره لبـنـيـة الـتكـرار: وتـسـأل سـيدة فى
س صـوت جـلـيل غـريب أتى مـن قـنا" الـطـريق ومن ذا ويـهـمس? و
تـلك البنـية األثـيرة فى شعـر محمـد إبراهـيم أبى سنة والـتى يعتـمدها
رغبـة منه فى تمك القار من استـعادة اللحظة الشـعرية إبان تألقها
األول بــحـيـث يـظل مــشـدودا لــهـا ومــلـتــحــمـا بــهـا فى أقــصى درجـات
االلتحـام حمـيمـية فال يـنشـغل أو يتـطرق إلـيه الفتـور. ومن خالل هذه
الـبـنـيـة احلـكـائـيـة اسـتـطـاع الـشاعـر أن يـعـيـد تـأكـيـد مـوقـفه الـرافض
للمـدينة مضـيفا على صـوته - من خالل استثمـاره لهذه البـنية - قدرا
فردة راصـدا إياها فى صـداقية بـعد أن عدل من مـسار نبـرته ا من ا
حركة اجملـموع. "وتكاد هـذه البنيـة احلكائـية أن تكون الـبديل اجلمالى
ـتـدة فى صـور عـن الـتـكـثـيف اجملـازى االسـتـعـارى. إنـهـا اسـتـعـارة 

متحركة"(١٦).
ومن الـبنـى التى اعـتـمـدها مـحـمـد إبراهـيم أبـو سـنة إطـارا لـلـعمل
فارقة والتجـريد اللتان تتخذان من الرمز الشعرى فى جتربـته بنيتا ا
فارقة - ستحيل. يستـقى عنصر ا مـكن وا وسيـطا دالليا ب عوالم ا
ـقابلـة فى منظـورها البالغى بـوصفه تقـنيـة فنيـة - مادته الداللـية من ا
ـنظـور حداثيـا على أحـمال داللـية أخـرى أكثر القد ثم يـنفـتح هذا ا
ـتـناقـضـات فى ـكـنـهـا احـتـضان عـوالـم من ا ثـراء وشـمـولـيـة بـحـيث 
ـفـارقـة فـى الـشـعـر جتـاور مـنج يــعـمق الــرؤى ويـحـفـز عــلى الـفـعـل وا

ويكدح حمدان يشقى طوال النهار
وبالليل غنى لفاطمة عن حريق الضلوع

وميل القلوع
راد مع الريح تمضى لغير ا

ويصعد فوق البناء
"خرافة رمل وماء"

ويهوى وتسأل سيدة فى الطريق 
"ومن ذا القتيل?"

ويهمس صوت جليل
"غريب أتى من قنا"(١٥)

ـديـنـة بـعـد أن ويـرسـو الـقـطــار مـسـلـمًـا أقـدام حـمـدان ألسـفـلت ا
: حـلم اخلالص من تـزودت هــذه األقـدام بـالــرغـبــة فى حتـقـيـق حـلـمــ
قـبضـة الـتـسلط والـقـهـر اللـذين يـتمـثالن فى ذلك الـسـيـد وحلم الـظـفر
بـاحلب الـذى جتـسـده فـاطـمــة ويـكـدح حـمـدان يـشـقى طـوال الـنـهـار
وعـنـدمـا يــضـمه الـلـيل يــخـلـو إلى غـنـاء قـلــبه وحـديث روحه عن حـريق
الضـلوع وميل الـقلـوع فى إشارة إلى ما يـكتـوى به من حترق وشوق
إلى اسـتعادة أوقات الـلقاء حيث حواف الـغدير وفاطمـة وجرار النساء
ـرة - عـن ذل احلـاجـة وتــسـلط ـوج بــعـيــدا - هـذه ا الـتى يــداعـبـهــا ا
ثل هذه األحالم لم تـترك حلمدان ـدينة الـتى تأبه  الـسادة! غير أن ا
فسـحة حتى جملـرد احللم فيـصعد حـمدان الذى أتى من مـحافظـة قنا
إلى إحـدى الـبـنـايــات الـتى ال يـسـهم فـى تـشـيـيـدهـا فــتـهـوى ويـسـقط
حـمــدان عـلى أثــر ذلك صـريــعـا مــسـجال بــدمـائـه الـتى أهــرقت إدانـته
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بتدفق غدرانها 
واألرانب تقفز

فى العشب مثل الآلل
تتذكر واجلوع يحرق أحشاءها

فتسدد نظرتها للمحال
تتعالى حتلق مثل

الشموس التى......
أفلتتْ من مداراتها
يصبح األفق ملكا لها
والنجوم مناراتها

واخللود احتمالعندها تأخذ الكبرياء
التى قتلت جوعها
تتمدد... تنسى..
.. تراب السهول

... اخضرار احلقول..
انبساط الرمال

ضيق العميق.. األرانب فى ا
قابعة فى انتظار..

وت  دجج با صير ا ا
تأكل أعشابها بالفرار..

..إلى اجلحر
ترجف باخلوف ب الظالل

تـناقـضات وإضـفاء قدر من "مـهارة لـغويـة تتـبدى فى صك أو نـسج ا
الـتـنـاغم الـظـاهـرى بـيـنـهـا خلـلق سـيـاق داللى مـفـتـوح يـتـسم بـالـعـمق
فـارقة وسيـلة فنـية تتصف ـتعة الـذهنية. كـما أن ا ويـحفل بكـثير من ا
بـالتعـقيد والـشمول وتـخلو من الـبساطـة أو السطـحية التـى جتعل لها
ـاسة التى تـبرق بألـوان كثيرة"(١٧). وإذا كانت وجها واحـدا  فهى كا
ـفارقـة حتفل  بـتـجاور الـثنـائيـات على مـا يكـون بيـها من تـناقـضات ا
راوغة واخلفـاء بحيث ال تظـهر داللتها فإنها فى الـوقت نفسه تتـسم با
ألول وهلة للـمتلقى فيحتاج إلى وقت يـبذل خالله قدرا كبيرا من اجلهد
ـكــنه من تــوجـيه حــركـة تــأمــلـيــة نـشــطـة أمالً فى اإلحــاطـة الـذهــنى 
بدالالتـها الفنية والـكشف عما تتضمـنه من مواقف متفارقة(١٨). وتكاد
عى - أن تـشـكل اإلطـار األوسع فى جتـربة مـحـمد ـفارقـة - بـهـذا ا ا
إبراهـيم أبى سنة الـشعريـة فال تكاد قـصيدة - فـيما أظن - أن تـخلو
فـارقة الذى يـعمل فى شـعره باعـتبـاره صيغـة بالغيـة لها من عنصـر ا
جـذورهـا الـتى تـشـير إلـى أصالـتـهـا ومن الـقـصـائـد الـتى اتـخذت من
فـارقة والـتجـريد إطـارًا للـبنـاء قصـيدة "الـنسـور" يقـول أبو عـنصـرى ا

سنة:
النسور الطليقة هائمة...

... فى الفضاء الرمادى...
... ترصد موقعها
فى أعالى اجلبال

إنها تتذكر شكل السهول
بخضرتها
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ثـلة أصحاب النفوس العوالى إشارة إلى ما قد يـعترى هذه النسور 
من أحزان نبيـلة تكـشف عن رسولية مـقاصدهم الـتى ال تخلو من آالم
الفداء تلك اآلالم التى يشتد وقـعها كلما الح لهذه النسور تذكر شكل
الـســهـول بـخـضـرتـهـا وتـدفق غــدرانـهـا وكـلـمـا راودهـا اجلـوع يـحـرق
أحشاءها فتـسدد نظرتهـا للمحال وتـتعالى مثل الشـموس التى أفلتت
فـارق لـعالم الـنـسور يـرمـز له باألرانب من مـدارتهـا. والـعالم الـثـانى ا
ضـيق العمـيق حيث تتـناثر الـسهول والـغدران واخلضـرة بكل ما فى ا
حتـمله هـذه الـدوال من عالئق مـاديـة عـاجـلـة تسـعى بـهـا إلى الـسـقوط
ـعـنى الوجـودى ذلك الـسـقـوط الـذى يـقودنـا إلى تـمـلق الـغـيـر الذى بـا
ـا يـضطـرنا نع  ـنح وا يتـحـكم فى هذه الـعالئق من خالل سـلطـتى ا
ألن نـتـصالح مـعه مـؤثـرين السالمـة مـثل األرانب الـتى تـأكل اعشـابـها
بـالــفـرار إلى اجلــحـر األمـر الــذى يـقـتل فــيـنـا رغــبـتـنــا فى أن نـعـيش
ادى مسـتبدلـة به جوعا آخر أحرارا كالـنسور الـتى جتاوزت جوعـها ا
يـصـبح فيه األفق مـلكـا لـها والـنجـوم مـناراتـها واخلـلـود احتـمال!. "إن
وازى اجلـمـالى للـمـفـارقة بـ احلـرية ـفـارقـة ب الـسـمـاء واألرض ا ا
ـقـابـلـة ب الـفـضـاء الـرمادى والـقـيـود تتـخـلق هـنـا رويـدا رويدا فى ا
حيث الظلمة عن الوحشة والتوحد والالنهاية وب األرض التى تنقفل
فى لــون مــحـدد هــو اخلــضــرة. وفى الــعالقــة بــ احملـدد الــلــونى فى
األخضر الـنهائى والالمحـدود فى الفضـاء الرمادى غـير احملدد حيث
فـارقة فى الظـلمـة تؤسس لـلوجـود فى بـدايته األولى يـتنـامى سيـاق ا
ـضـايق احملددة النص من خـالل جدل األمـكـنـة ب قـفـز األرانب فى ا
سلـفا حيث "ترجف باخلـوف ب الظالل". إن مقابـلة األرض بالفضاء

النسور الطليقة فى األفق
تعرف مصرعها..

والعيون التى تترصدها
والنصال التى تتعاقب

خلف النصال
النسور الطليقة فى األفق
ترفع هاماتها. وحتلق
تعلو وتخفق بالزهو

ال تتذكر خضر السهول
بخيراتها.. تتعقب

ورد الذرى
فى الفضاء السحيق

وحلم الكمال(١٩).
يـنـفتح دال الـعـنـوان "الـنـسـور" فى هذه الـقـصـيـدة بـداية عـلى إرثه
الــرمـزى واألسـطــورى الـقــد فـيـلــتـمس من فــيـوضــاته مـعــانى الـقـوة
واجلالل ونـفاذ الـبصـيـرة والقـدرة على الـتـجاوز من أجل بـلـوغ منـتهى
الغاية ثم تنحل هذه الدوال فى تكوين شعرى جديد يسعى إلى إنتاج
أسـطـورته اخلاصـة عـنـدما يـتـحول رمـز الـنـسر إلى وسـيط دال يـفرق
ن ينشدون الكمال ويسعون إلى القصى : عالم الطامح  ب عا
ـن ارتـضــوا حـيــاة الـذل ــنـكــسـرين  من اآلمـال وعــالم اخلــانـعــ ا
والـلهث خلـف العاجل من الـلذائـذ. العالـم األول يرمز له بـالنـسور التى
تـرصـد مـوقــعـهـا فى األعـالى حــيث الـفـضـاء يــرتـدى زيه الـرمـادى فى
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عرفة غير أن افتراض أصيال فى إثراء الرؤى التى تقـود إلى إنتاج ا
وجود آخر فى الـشعر بـقصد إدارة حوار مـنتج معه يـعد حيلـة تنطوى
راوغة من جانب الشـاعر فنحن نقـر بأن الشعر بث عـلى الكثير مـن ا
ـثـلـهـا الـشـاعـر وعـنـدئـذ ال يـصـبح ذاتى يـنـطـلق من كـيـنـونـة مـفـردة 
اللـجوء إلى تقـنيـة احلوار أكثـر من محاولـة جادة منه إلضـفاء نوع من
ـا يقدمه من رؤى وما يطـرحه من أفكار بعـد أن يوهمنا - ـصداقية  ا
أى الـشـاعـر - عن طـريق ذلك احلـوار بـأن مـا يـطـرحه  من رؤى لـيس
صـادرا عن ذات مـفــردة يـحـتــمل مـعـهــا الـنـيل مـن مـصـداقـيــة مـا يـتم
ـصـداقـيــة فى الـشـعـر طـرحه مـع إدراكـنـا - الـذى الشك فــيه - أن ا
ـكنـنا الـسيـر على هـذا النـحو قـضيـة نسـبيـة وعلى كل حـال فإنه ال 
ـكـاشـفة وعـليـنـا أن نـقر بـأن احلـوار فى الـشـعر مـا هـو إال حـالة من ا
الذاتية التى تفترض وجود اآلخر الذى ال وجود له أصال يقول محمد

إبراهيم أبو سنة فى قصيدة "حوارية":
عيناى جتولتا..

ائدة اخلاوية الباردة األطباق ..حول ا
يتساقط منها بعض شعاع...

...من إشفاق
عيناى دموع وأشعة(٢١).

تـظـهـر الذات الـشـاعـر - هنـا - وحـيدة مـفـردة فى مـواجهـة مـائدة
ا ينذر بحالـة من االستيحاش الذى خاويـة وأطباق باردة ملسـاء - 
ـوقـف - سـوى بــعض الــشـعــاع الـذى ال يـكــسـر رتــابــته - فى هــذا ا
يـتــسـرب من األطــبـاق بــعـد أن فــقـدت الــذات قـدرتـهــا عـلى الــتـواصل

والتحلـيق بالتضيـيق والنجوم بـالسهول وورد الذرى بـتراب السهول
يــخــلق تــوتــرا لـلــخــيــال والــرمـز تــتــداعى من خـالله صــور عـديــدة من

األشواق اإلنسانية الدفينة واألسئلة الكونية احلبيسة"(٢٠).
نص الـنـســور يـفـرق إذن بـ وجـوديـن بـالـنـسـبــة لإلنـسـان: وجـود
حقيقى يسعى من خالله إلى إدراك كينونته اخلالصة بعد أن يكون قد
اديـة العـاجلـة ويتمـثل فى الـنسور عـمل على تـصفـيتـها من عالئـقهـا ا
ووجود زائف يـرى فيه اإلنـسـان فى رفقـة الغـيـر الذى ال يـنفك يـفرض
قـانونه ويعمل مشـيئته فى الذات اإلنسـانية التى ستـصبح مضطرة -
وهـى عــلى هــذه احلــال - إلى أن تــتــزيف من أجل إرضــائـه بــعـد أن
ـصــيـره وأوكـلـت له حـريــة الـتــصـرف فى تــدبـيـر ربــطت مـصــيـرهــا 
شـئـونـهـا وهـذا الـوجود يـرمـز له بـاألرانب غـيـر أن الـنص الـذى أنتج
ــفــارقــة بــ هــذين الــوجــوديـن لم يــزل مــحــتــفــظــا بــرســالــته هــذه ا
الـتـحريـضـيـة ألصـحـاب ذلك الـنوع من الـوجـود الـزائف تـلك الـرسـالة
الـتى حتاول أن تـفـتح ألمـثـال ذلك النـوع من الـوجـود بـابا من أجل أن
يستبـدلوا بوجودهم الـزائف هذا وجودا آخر عـندما يكـفوا عن كونهم
هـاياهم احملـددة عن طـريق هدمـها من أجل إقـامتـها علـى نحو عبـيدا 
أفضل وهم فى سـعيـهم من أجل إجناز هـذا العمل عـليـهم أن يدركوا
حـجم مـا هم مقـبلـون علـيه من تـضحـيات وآالم فـالنـسـور الطـليـقة فى
األفق تــعـرف مـصـرعـهــا غـيـر أنـهـا تـرفـع هـامـاتـهـا وحتـلـق مـنـشـغـلـة

بخيارها فى أن تتعقب ورد الذرى وحتلم بالكمال!.
ومن الصـيغ الفـنيـة التى اعـتمـدها مـحمـد إبراهـيم أبو سـنة إطارا
فى عـمـله الـشـعـرى تـقـنـيـة احلوار الـتى تـعـتـد بـاآلخـر بـاعـتـبـاره طـرفا

±∏µ ±∏¥



π¥

من خالل ذاته الواحدة تلك - عالقته باشياء هذا الكون توطئة لتحديد
مـواقفه حـيـالهـا فـنظـر اإلنـسان فى ذاتـه "هو الـتحـول األكـبر لإلدراك
الــبـشـرى ألنه يــحـيل هـذا اإلدراك من إدراك ســاكن فـاتـر إلى إدراك
متـحرك متجاوز ويرتقى بـاللغة البشريـة إلى مرحلة احلوار مع النفس
الذى هو أكـبر درجات احلـوار صدقًا ونـزاهة وتواصالً إذ تـصبح فيه
وقف اللغة نقية صافية خالية من سوء الفهم وتشتت الدالالت"(٢٣). وا
فترضـة - إضافة إلى ذلك - يكشف من خالل هـذه البنـية احلواريـة ا
إزمـة إنـسـان هــذا الـزمـان الـذى حتـول إلـى "سـيـزيف" األسـطـورة فى
مـواجـهـة الالجـدوى فـإذا كانـت أسطـورة "سـيـزيف" هـذه حتـكى قـصة
عـذاب اإلنسـان حـيـنـمـا يـكـرس جـهـده من أجل ال شيء وذلك حـيـنـما
حـكم عـلـى "سـيزيـف" أن يـحـمل صـخـرة هائـلـة إلـى قمـة جـبـل فيـفـعل
ولـكـنه مـا إن يـشرف عـلى الـوصـول إلى هـدفه حتـى تسـقط الـصـخرة
ا هـو فيه من عذاب ويواصل سـيزيف حـمل الصـخرة علَّه يـتخـلص 
ـوضوعى - ـعـادل ا غـيـر أنه ال يصل إلـى حتقـيق هـذا الـهدف(٢٤). وا
وقف الشعرى - ال يتمثل هنا فى حال ذلك اإلنسان حسبما يطرحه ا
ـا هنـاك الـعـديد من الـصـخور الـذى يـتـعذب بـنـقل صـخرة واحـدة وإ
واألحـجار الـتى تثـقل كاهـل ذلك اإلنسـان ويتـعذب فـى نقـلهـا صبـاحا
ومـسـاءا فـهـنـاك أحـجـار األيـام: حـجـر لـلـذكـرى تـتـراءى فى صـفـحـته
األحـالم غـزالنــا مـذبــوحــة وحـجــر احلب األول الــذى شـوهـت مالمـحه
جتاعيد الشيخـوخة وحجر األصحاب القدماء الذى رحل - هو اآلخر
- مع السـدى والسراب لتتأكـد هنا غربة الشـاعر ويتأصل إحساسه
بـالوحشـة والوحدة بـعد أن أصبح ذلـك العالم مـائدة خاويـة ال يشغـلها

اإلنسانى غير أنهـا - وهى الراغبة فى إعادة هذا التواصل - تسعى
سرفة فى الغياب: إلى استدعائه هنا ولو عن طريق تذكر مالمحه ا

كانت تسألنى?
هل تعشق أخرى?

مالى والعشق!?
عيناك الهائمتان تقوالن..
..بأنك تخلفى أسرارا
أخفى نفسى عن نفسى
فأنا أنقل أحجار األيام.

..صبحا ومساءا 
هذا حجر للذكرى

تنتفض عليه نقوش األحالم
تتراقص فى صفحته

"غزالن مذبوحة"
هذا حجر احلب األول

شى تتناثر منه جتاعيد الشيخوخة
هذا حجر األصحاب القدماء

يأخذنى لسراب الصحراء(٢٢).
سـنتجـاوز - على الـفور - تلك الـثنائـية احلواريـة القائـمة هنـا بعد
أن اتـفـقنـا مـنذ الـبـداية عـلى أنـها ثـنـائيـة مـفتـرضـة وأنه ال ثنـائـية فى
كـاشفة تـتحول فيـها الذات اإلنـسانية ا هى حلـظة من ا األساس وإ
ـتحن اإلنـسان - : محـاوِرة ومحـاوَرة بقـصد أن  الـواحدة إلى ذاتـ
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ـهـا بـقـصـد إحـداث حـالة من رأة إلى عـوا مـنـشغـلـة بـاسـتـمـالـة هـذه ا
ـفـتـقد فـى مثل هـذه األجـواء الـصمـاء فـتـصرخ صـرخـتـها الـتواصل ا

دوية: ا
يا سيدتى

ال يشغلنى اآلن العشق
ما يشغلك سواى?
يشغلنى العتق(٢٦).

ا ـ : عالم الـشاعـر  تلك الـصرخـة التى جتيء فـارقـة ما بـ عا
ينـطوى عـلـيه من حلم بـاخلالص إلنـسان هـذا الـزمان وعـالم اآلخرين
الذين ال يـكادون يغـادرون إنشغالـهم بإشبـاع رغباتـهم اآلنية الـعاجلة
وعلى كل حال فإن هناك أولويات لـدى الشاعر يأتى ف مقدمتها حلمه

األثير بخالص اإلنسان من عذاباته على هذه األرض:
ياسيدتى 

لست سوى محتاج 
لقليل من ضوء الشمس

لهواء يقبل من ناحية البحر
لفضاء يأخذ أجنحتى

يلقينى فى اجلزء القطبىَّ من العالم

يا سيدتى
ال يشغلنى اآلن العشق

يشغلنى فى عصر األحجار

لسـاء فى إشارة بادية إلـى حتجر قلب سوى بعض األطـباق البـاردة ا
ـوقف عـنـهـا هـنـا بذلك ذلك الـعـالم وتـآكل مـشـاعـره التـى استـعـاض ا
الشـعـاع الذى يـتـراءى من األطبـاق فى مـحاولـة جـادة منه إلثـارة نوع

من اإلشفاق اإلنسانى ولو عن طريق افتراض وجوده:
أنت تضللنى

ما معنى هذى األحجار الكاذبة اخلرساء?
أنت حتب امرأة أخرى

يا سيدتى
ال يشغلنى اآلن العشق

ما يشغلك سواى?
يشغلنى العتق

تشغلنى األحجار
فأنا أبنى هرما لألسرار
وأراوغ هذا الزمن الدوَّار

نهار هلنى . حتى أبنى للجسد ا أن 
قبرًا يرقد فيه اإلعصار(٢٥).

رأة وهنا يـنكشف مدى الهوة ب طـرفى احلوار : الشاعر وتلك ا
الـتى تـتـمـثل هـنــا بـاعـتـبـارهـا ذاتـا مـحـاوِرة فــبـيـنـمـا تـسـتـغـرق الـذات
الـشــاعــرة فى تـأمل عــذابـاتــهــا تُـرى هــذه األخـرى وهى تــفـســر هـذا
االستـغـراق تـفـسـيـرا أنـثويـا سـاذجـا يـتـعـلق بـانـشغـال الـشـاعـر عـنـها
ا ينـذر بقطيـعة فكريـة ب طرفى احلوار بالتـفكير فى امـرأة أخرى 
غير أن الـذات الشاعـرة - وهى الراغبـة فى إقامة هـذا احلوار - تبدو
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ا الـعابر الذى أقامـته إرادة اإلنسان الباطلـة لتمثيل مـهزلة دامعة وإ
ـســرح اخلـالـد الـذى أقـامـته يـد الـله الـعـادلـة; ألن الـشـعـر يـتـجه إلى ا
فـصول الـروايـة الـشعـريـة ليـست فـقط هى مـجرد الـتـعبـيـر التـراجـيدى
لإلنسان وإماطة اللثام عن احلقائق الرائعة التى تنطوى عليها احلياة.
يـوجـد احلب واجلـمــال واحلـقـيـقـة كـشـركــاء لـلـحـزن واأللم فى مـسـيـرة

الوجود وفى صميم التجربة الشعرية"(٢٨).
     

أن يصعد قمر من قلب األشجار
فأمد إليه عيونى

يتسارع فى قلبى اخلفق
ال يشغلنى اآلن العشق

يشغلنى "يا سيدتى"
العتق(٢٧).

لـست سـوى مـحتـاج! بـهـذه اجلمـلـة قـلـيلـة الـكـلمـات ثـريـة الدالالت
وقف الشعرى أزمة إنسان هذا الزمان والتى تتمثل فى هذا يلخص ا
االحتياج: احتـياجه لبقعة ضوء تأخذ بيده حـثيثًا بعد أن تعثرت خطاه
تـحـجـرة القـلب واحـتـياجه لـهـواء نـقى يأتى ـدن ا علـى أسفـلت هـذه ا
ـرة من ناحـية الـبحر ولـفضـاء تأخـذ فيه األمـنيـات طريـقها إلى هذه ا
شواطئ الـوصول. إنه بـحاجـة لعـودة قمـره الغـارب الذى تـركه منـزويا
ـكـن لـقـلـبه أن بـ تالفــيف األشـجـار عـلـى شـواطئ الـقـرى. عــنـدهـا 
ـكن لـهذا الـقـلب أن يـخلى يـتـسـارع فى اخلفق وعـنـدهـا - أيضـا - 
ـارس فـيه الــعـشق. إن حـاجـة اإلنــسـان لـلـحب مـكــانـا بـ جـوانــحه 
والـتواصل اإلنسـانى فى رأى محمد إبـراهيم أبى سنـة "لم تكن مجرد
ـعـاصـر لـتـزجـيـة أوقـات رغـبــات تـسـتـبـد بـالـكـائن احلى أو اإلنــسـان ا
طـالب الـعـادلة هى ضـرورات الـوجود احلـقـيقى ـا هـذه ا الـفراغ وإ
ا هو نوع من االقتراب ومن هنا فإن افـتقادها ليس عبئا بـسيطا وإ
اليائس من دائرة اجلنون السوداء. إن البحر يلوح أيضا كمعلم عظيم
سرح لإلنسان بـشموخه وهـديره ورقصه. إن الـشعر ال يـكتفى بـهذا ا
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فاروق شوشة - صـ٢٠٩.
(١٣)   انـظر : مـحمـد إبراهـيم أبـو سنـة - ديوان "الـبحـر موعـدنا" - صـ ١٠٤ 

صـ١٠٥
(١٤)   نفسه - صـ١٠٦.

(١٥)   نفسه - صـ١٠٦  صـ١٠٧.
(١٦)   يراجع : محمود أم العالم - قراءة فى ديوان "ورد الفصول األخيرة" -
مـحـمـد إبــراهـيم أبـو ســنـة - سـبـعــون عـامًـا من اإلبــداع - إعـداد وتـقـد -

فاروق شوشة - صـ ٥٠٣.
دن ـفارقة فى ديوان "تأمالت فى ا (١٧)   يراجع: أميمة عبـد الرحمن محمد - ا
احلجرية" حملـمد إبراهيم أبو سـنة - محمد إبـراهيم أبو سنة - سـبعون عاما

من اإلبداع - إعداد وتقد - فاروق شوشة - صـ ٧٥ ٧٦.
(١٨)   يراجع : د/ حسن البندارى - جتليات اإلبداع األدبى - مكتبة اآلداب -

القاهرة - ٢٠٠٢ - صـ٣٧ وما بعدها.
(١٩)   يـراجع : مـحـمد إبـراهـيم أبـو سنـة - ديـوان "رمـاد األسئـلـة اخلـضراء" -

دار الشروق - القاهرة - ١٩٩٠ - صـ٦٦ ومابعدها.
ن تـعيـلب - أشكال الـشعـرية فى شـعر محـمد إبـراهيم أبو (٢٠)   يراجع : د/أ
سنة - مـحمد إبـراهيم أبو سـنة - سبعـون عامًا من اإلبـداع - إعداد وتقد

- فاروق شوشة - صـ ١٣٣.
(٢١)   انـظر: مـحمـد إبراهـيم أبو سـنة - ديـوان "مرايـا النـهار الـبعـيد" - الـهيـئة

صرية العامة للكتاب - ١٩٨٦ - صـ ٥٤. ا
(٢٢)   نفسه - صـ ٥٤  ٥٥.

صـرية العامة (٢٣)   يراجع : صالح عبد الـصبور - األعمـال الكاملة - الـهيئة ا
للكتاب - ١٩٩٣ - صـ ٩.

(٢٤)   يـراجع : حـمـدى الـطـنـطـاوى - األسـطــورة فى شـعـر أبـو سـنـة - مـحـمـد
إبـراهـيـم أبـو سـنــة - سـبـعــون عـامًــا من اإلبـداع - إعـداد وتــقـد - فـاروق

شوشة - صـ ١٥٨.
(٢٥)   انظر: محمد إبراهيم أبو سنة - ديوان "مرايا النهار البعيد" - صـ ٥٥ 

.٥٦
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عارف (١)  يراجع: د/محمد حسن عبد الله - الـصورة والبناء الشعرى - دار ا
- القاهرة ١٩٨١ - صـ٧. 

ـعارف - القاهرة (٢)   يراجع : د/محمـد حسن عبد الـله - اللغة الـفنية - دار ا
- ١٩٨٥ - صـ٣١.

رجـعية - (٣)   يراجـع: عبد الـعزيـز موافى - قـصيـدة النـثر من الـتأسـيس إلى ا
صرية العامة للكتاب - ٢٠٠٦ - صـ٢٥١. الهيئة ا

(٤)   يـراجع: رولف كـلـويفـر - عـلم الشـعـر وعـلم اللـغـة - تقـد نـبـيلـة إبـراهيم-
مجلة فصول اجمللد األول - العدد الرابع - ١٩٨١ - صـ٢٧٤ وما بعدها.

صـرية العامة (٥)   د/عاطف جودة نصـر: اخليال مفهـوماته ووظائفه - الـهيئة ا
للكتاب - ١٩٨٤ - صـ٢٦١ وما بعدها.

(٦)   يراجع : د/محمد حسن عبد الله - الصورة والبناء الشعرى - صـ٣٣.
ــعـارف - (٧)   يـراجـع : د/مـحــمـد فــتــوح - واقع الـقــصـيــدة الــعـربــيـة - دار ا

القاهرة - ١٩٨٤ - صـ١٣.
(٨)   يراجع : د/مصطفى ناصف - الصورة األدبية - دار األندلس - بيروت -

لبنان - صـ١٤ وما بعدها.
(٩)   يــراجع: مـحـمـود أمـ الـعـالم - قــراءة فى ديـوان "ورد الـفـصـول األخـيـرة"
محمـد إبراهيم أبو سـنة - سبعـون عاما من اإلبداع. إعـداد وتقد - فاروق

شوشة - اجمللس األعلى للثقافة - ٢٠٠٧- صـ٥٠٣.
(١٠)   انـظـر: مـحـمـد إبـراهـيم أبـو سنـة - ديـوان "الـبـحـر مـوعـدنـا" - دار غريب

للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة - ١٩٩٧ - صـ١٠٣ ١٠٤.
(١١)  نفسه :صـ١٠٤. 

(١٢)   يــراجع : د/صالح رزق - غـانـيـه فى مـقـهى حملــمـد إبـراهــيم أبـو سـنـة -
مـحـمـد إبــراهـيم أبـو ســنـة - سـبـعــون عـامًـا من اإلبــداع - إعـداد وتـقـد -
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(٢٦)   نفسه - صـ٥٦.

(٢٧)   نفسه - صـ٥٧.
(٢٨)   انظـر: مـحـمـد إبـراهـيم أبـو سـنـة - ديوانـان من الـشـعـر "حـديـقـة الـشـتاء
صرية اللبنانية - ٢٠٠٦ - صـ٢٣٧. ة "- الدار ا والصراخ فى اآلبار القد
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الشعر عندى كاحلب كالهما سعى حميم لعناق العالم: نهران من
طـلقـة وكالهمـا تعبـير بـالغ اإلنسـانية شـاعر الـفيـاضة والعـواطف ا ا
ــوتــان فى صــمــيم اإلرادة عـن ضــرورة اجلــمــال وهــمــا يــنـــمــوان و
البشرية وخارج هـذه اإلرادة أيضا. ومنذ وعيت ذاتى وتأملت وجودى
وحياتى تعتمد فى حتققها على جذرين عميق هما: الشعر واحلب. 
ولشد ما أثار اهتمامى أن التشابه بينهما قوى لدرجة مثيرة حقا
ـرهفـة ورغبـتنـا القـوية فى لك إال مـشاعـرنـا وحواسـنا ا فى احلب ال 
التعلق بـاجلمال ويقوم اجلسد بقـوة ال إرادية بتنفيذ فعل احلب كذلك
ـالحظـة وحتـركـنـا الـرغـبـات الـعـاتـية فى التـجـربـة الـشـعـريـة تـثـيـرنا ا
وهبة شكل القصيدة. التحقق والتواصل وتصنع اخلبرة الداخلية وا
يتطلب احلب شجاعة التخلى عن الذات لالحتاد باحملبوب ويتطلب
الشـعـر الـنـظـر فى عـينى احلـقـيـقـة ومـواجهـة الـظـلم والـقـبح دفـاعا عن
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عـلى األرض يصعد الـنور من السهل األسـود فيولد الـفرح الغامر فى
قـلـبى. كثـيـرا ما كـنت اسـتيـقظ مبـكـرًا اللتـقاط هـذه األشـعة اخلـضراء
التى تطـوق القريـة. كانت اجلزر الصـغيرة تـطفو بـبطء فى وسط النهر
ـعـارك الـدامـيـة بـ الـفالحـ الـذين وبـيـنـمـا تـتـزين الـطـبــيـعـة تـنـدلع ا
يـتـســابـقـون عــلى زراعـة األرض اجلـديــدة. يـتـحــرك كل شيء فى هـذه
ـنازعات واسم الزراعـية وكانت ا القـرية التى حتـيا حيـاتهـا فى ظل ا
تــثـور ولــكـنــهـا كــانت غــالـبــا مـا حتل فى بــيـوت بــعض الـرجــال الـذين
يـحظـون بقـدرة خاصة عـلى التـوفيق بـ النـاس وكان أبى فى مـقدمة
لك سيـفا ولكنه هؤالء الرجـال وكان بالغ الـطيبة والـسماحة. لم يـكن 

دائما كان قادرا على الكلمة الطيبة.
ـصـنع الـذى عـلى مـسـافـة نـصف كــيـلـومـتـر من الـقـريـة يـقع هـذا ا
أسسه رجل أعـمال إيـطالى إلنتـاج السـيراميك ونـظرا ألن قـيم القرون
الــوسـطـى كـانت ســائـدة فــإن احـتــقـار الــعــمل كـان من ســمـات أبــنـاء
عدمون بينما كانت صنع إال ا العائالت الكبيرة ولم يكن يذهب إلى ا
صنع الـذين كانوا زوجاتـهم يعـملن خادمـات فى منازل مـوظفى هـذا ا
دينة الكـبيرة تتسلل ديـنة وعن طريقهم كـانت ا يـأتون فى العادة من ا

إلى مجتمعنا الصغير.
كـان أبى يـنـهض لــصالة الـفـجـر ثم يـجـلس لـتالوة الـقـرآن بـصـوت
مرتفع ولقد كان القـرآن هو أول كتاب عظيم يفتح فى عقلى ووجدانى
طـريـقا لالتـصـال الـسـامى بالـلـغـة لم أكن أفـهم بـالطـبع مـعـنى األلـفاظ
ى الصـغير ـا يناسب عـا ولـكننى كـنت أؤول ما أسـمعه وما أفـهمه 
طلـقة وبـوجود عالم ولـكن طريـقة ترتـيل القـرآن أوحت لى بالسـيطـرة ا

احلـريــة والـعــدل واجلـمــال. احلب يـدفع الــبـشــر لالسـتــمـرار من خالل
اإلجنـاب والـشـعـر يسـعـى خللـق وجـود روحى يـعـطى لـوجـود اإلنـسان

ادى معنى وداللة وجتاوزًا وشوقًا للكمال. ا
لقد اخـتلط الشـعر باحلب فى نـفسى وهما مـعا قد انـبثقا من األلم

واجلمال وفى البدء كان األلم.
ذات لـيلـة من لـيالى الـشـتاء الـقـاسيـة الـظلـمة وبـيـنمـا كـنت أمارس
لعـبة شـائعة مـع أخى وبعض األقارب فى بـيت قريب لـنا كـان الضحك
ألوف فـى قريـتنا: يغـمرنـا بفـرح البراءة دوى هـذا الصـوت اخمليـف وا
ـكان صـوت الـنـسوة الـنـائـحـات داللـة عـلى حـدوث وفـاة عمَّ الـوجـوم ا
وأسرعـوا بنـا إلى الفراش وفى الـصباح عـرفت بعـد مراوغات قـصيرة
أن أمى قـد مـاتت. كـنت فى الـسـابعـة من عـمـرى عام ١٩٤٤ لم أدرك
فى ذلك الـوقـت مـعــنى هــذا احلـدث ولــكـنـه بـكل تــأكــيـد كــان عالمـة ال
تــخـطئ عـلـى اجتـاه حـيــاتى إلى طـريق ال يــنـتــهى من الـوحــدة والـيـتم

رأة. واحلن الدائم إلى ا
تقع قـريتـنا "الـودى" على شـاطئ النـيل وعلى مـقربـة من الصـحراء
الـشرقـيـة كان الـنـهر يـغـمر فى مـرحـلة الـفـيضـان هـذا السـهل الـضيق
الــذى يـقـع أسـفـل الـقــريــة وعــنــدمــا كـان هــذا الــفــيــضــان يـأخــذ فى
ـاء االنـحــسـار كــان يـتــجـلى أمــامى مـشــهـد ال يـنــسى: كـان تــراجع ا
يكشف لزمن قصـير عن قطيفة ناعمة سوداء سـرعان ما ينتشر فوقها
هذا النبـات األخضر الذى يسمى "السـعد" زاهى اخلضرة يتعلق فوقه

بكر. الندى فى الصباح ا
كـان هذا النـبات يبـدو كماليـ النجـوم اخلضـراء فوق ليل مـنبسط

±ππ ±π∏



±∞±

تكاد تكون مريضة أمام ما ينبغى وماال ينبغى عمله.
نظرا العـتماد هذه الـبيئة عـلى نفسهـا فى حل مشاكلـها التى ظلت
دائمًا بال حل حـقيقى فقـد كانت الرؤية الـدينيـة هى السائدة وفى ظل
تقاليـد األسرة فقد تـلقيت تعلـيمى فى مكتب حتـفيظ القرآن بـينما كنت
درسة االبتدائـية وذات يوم هجانى أحد فى نفس الوقت أتـردد على ا
درسـ بأبيـات فكاهـية وكـانت هذه أول مرة فى حـياتى أسمع فـيها ا
هـذا النوع الـغريب من الـنظم والـذى يختـلف تمـاما عن الـكالم العادى

والذى اتضح فيما بعد أنه الشعر.
وفى العاشرة من عمرى انتقلت إلى القاهرة إلتمام تعليمى الدينى
درسة لتـحفيظ القرآن اسـمها "شيوه كـار قادن" تطبق النظم فـبدأت 
ا كـنت قـد ولدت عـلى شـواطئ األنـهار وسـهول . و الـتركـيـة الصـارمـة
دينـة سجنا كـبيرا ولكنـنى كنت مغرمـا بالتجول فى اجلبال فقـد بدت ا
الــشــوارع وال أكف عن قــراءة الالفــتـات الــتى حتــمل أســمـاء احملالت
الـتـجاريـة واألطبـاء والـشركـات ويبـدو أن هـذه كانت وسـيلـتى لـلتـعرف
ـديـنة لـلتـغـلب على إحـسـاسى العـميـق بالـغربـة وبـعد أن حـفظت على ا
ـعـهد الـدينى االبـتـدائى. وفى عام القـرآن كـله دخلت األزهـر وبـدأت با
١٩٥١ كانت مـصر تـغلـى بالـغضب مـطالـبة بـإلغـاء معـاهدة ١٩٣٦ مع
ـنـطـقـة قـنـاة ـعـاهـدة بـاحـتالل بـريــطـانـيـا  بـريـطـانـيـا. وتـقـضـى هـذه ا
ـا يشكل قيـدا ثقيال على السويس وامتـيازات ال حصر لـها لألجانب 
احلـرية الـسـيـاسيـة فى الـبالد وعـبئـا عـلى اسـتـقاللهـا ونـيال مـؤكدا من
ـظـاهـرات الـتى كـرامـتــهـا. كـنـا نـفــرح بـاجلـانب الـتــرفـيـهى من هــذه ا
عـاهـدة ويتـمثل هـذا اجلـانب فى تعـطيل انـدلعت تـطـالب بإلـغاء هـذه ا

غــيـر مـحـدود يـسـيـطـر عـلـيه إلـه غـامض والشك أن الـصـور الـتى كـنت
أسمعها عن اجلنة والنار فى القرآن مألتنى رغبة فى اجلنة وخوفا من

النار.
وما أن يـشـرق الصـباح حـتى يتـوافد الـشـاكون والـشاكـيات لـطلب
ـظالم. وقـد اطلـعت فى سن مبـكرة جدًّا العـون من أبى فى دفع هذه ا

على صورة دامية للعالقات اإلنسانية.
وكان أبى حـسن االستـماع صبـورا رقيقـا يدعـو دائما إلى الـصبر
وقف وكان معظم ويكشف بـرفق للشاك عن اجلـوانب األخرى فى ا
ــشـاكــلـهـم بـقــدر مـا كــانـوا هــؤالء يــأتـون ال لــكى يــجـدوا حال عــاجال 
يرتـاحون لـوجود مـستـمع عاقل صـبور مـتعـاطف معـهم. اختـلطت هذه
ـبكـرة وكنت أتـمنى الـقصص بـأحالمى بل صارت جـزءا من أحزانى ا
ـلك أن يـكـون أبى أكـثـر حـسـمـا وقـسـوة عـلى الـظـالم ومـا كـان أبى 

الكثير من ذلك.
عـندمـا كنا نـلعب وكـانت تعـبر طـائرة سـماء قـريتـنا كـنا نـصيح "يا
ـية الـثانـية تدور عزيـز يا عـزيز كـبة تـأخذ اإلجنـليز" كـانت احلرب الـعا
ى ولكن الـسياسة لم تكن ذات حـضور حقيقى على أوسع مـسرح عا
رشحـون يزورون كبـار العائالت إال فى فتـرة االنتخـابات حيث كـان ا
فى مـوكب حـافل يـنـثـرون كـلـمـات اجملـامـلـة الـتـافـهـة ويـعـدون بـقـضاء

صالح الفردية. بعض ا
فى ظل سـيطـرة التقـاليد الـتى ترجع أصـولها إلى الـتعـاليم الديـنية
كــانت احملــرمــات تــشــمل كل مــا نــطــمح إلــيـه من لــهــو وقــد ســاعـدت
ا جعل حسـاسيتنا منوعـات  اخلرافات والتـزمت على توسيع رقـعة ا
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ــدرسـة الــشـعــريــة الـتى عــرفت فى األدب الــعـربى وفـتــنت بــهـذه ا
ـدرسة الـعذريـة وهم شعـراء كانـوا أقرب إلى مـصطـلح الرومـانسـية با
ـعـاصــر. ومـنـهم جـمــيل بن مـعـمـر ومــجـنـون لـيـلى وكــثـيـر بن عـبـد ا
الـرحمن وغـيـرهم وقد جـمح خـيـالى الذى تـعـلق بالـعـصور األولى إلى
أن دفــعـنى إلى الـقـيـام بـرحالت يـومــيـة إلى مـشـارف الـصـحـراء حـيث
يـعـيش البـدو الـرحل وكـنت أتخـيل حـيـاتهـم مطـابـقة تـمـامـا للـحـياة فى
ة حـتى أنـنى تعـلقت بـراعيـة بـدوية جـميـلة حتت البـادية الـعـربيـة القـد
ط تأثـير هـذا اخليـال معـتقـدا أنـنى لن أكون شـاعرا إال عـشت نفس 

حياتهم.
عـتادة فى فى ساعـات الظـهيـرة احلارة كـنا نـستـيقظ من الـغفـوة ا
مـثل ذلك الــوقت فى الـقـريـة عــلى صـوت مـألـوف يـنــشـد بـضع كـلـمـات
ركـيــكـة فى مـديـح صـاحب الـدار وكــان أهل الـدار يــقـدمـون لـه مـقـابل
ا  أو قـليال من ـبالـغة والـسخف ثـوبا قـد كلـماتـه التى تـعصف بـها ا
ـنازل اجملـاورة ليـردد نـفس الـكلـمات الـذرة أو القـمح فـينـصـرف إلى ا
طلبًا للعطاء وكانوا فى قريتنا يسمون هذا الرجل الذى لم يكن يخجل
مـن نفـسه أبـدا كـانـوا يـسمـونه "شـاعـرا" لـقـد كـان معـنى كـلـمـة شـاعر
يـقترب من مـعنى كلـمة "متـسول" فى وجـدان أهل القريـة بينـما لم يكن

يقترب من معناها فى وجدانى إال كلمة "ملك".
ال أعتـقد أن ما عـكفت على نـظمه فى ذلك الـوقت كان شعـرا ولكنه
كـان جمالً مـفـككـة تـلتـزم بـطول الـبـيت الشـعـرى وقافـيـته ولكـنـنى كنت
ـا غاظهم أتباهـى على أقرانـى فى القريـة بهـذه القـدرة وهذا الـتمـيز 
وجعـلوا يسخرون مـنى وذات يوم اتهمونى صـراحة بأننى أسرق هذا

ــظــاهـرات جــاش فى نــفـسى الـدراســة آلمــاد طـويــلـة وخـالل إحـدى ا
إحــســاس عــمـيـق بــالـوطــنــيــة ووجــدتــنى انــخــرط فى صــيــاغـة بــعض
الـشعـارات التى حتـمل إيقاعـا موسـيقـيا وجـناسـا لفـظيـا وشيـئا أشبه
بالقافية أو السجع وهزنى اإلحساس بقدرتى على صياغة هذا النظم
الـذى يــرتـقى عن مـسـتـوى الــكالم الـعـادى وتـمـلـكــنى إحـسـاس عـمـيق

باالختالف عن اآلخرين.
كان الوقت متـسعا فى القرية خالل إجازتى الصـيفية للقراءة حيث
كنت أعود لالنضمام ألسرتى وعثرت فى مكتبة أحد األقارب على عدد
من الـكـتب واجملالت األدبـية مـنـهـا "على هـامش الـسـيرة" لـلـدكـتور طه
حس حـول سيرة الـنبى محمـد "ص" و"شاعر الـغزل" لعبـاس محمود
العقاد عن أشـهر شاعر عربى فى الغزل فى عـصر بنى أمية وهو عمر
بن أبى ربـيعـة. وذات مرة وبـينـما كـنت أتصـفح عددا من مـجلـة الهالل
جننت بـصورة للورد بيرون وحـوله حلقة من احلسان خالل رحالته فى
الـبـنـدقــيـة وسـردا سـطــحـيـا حلــيـاته وقـد اسـتــثـارتـنى إلى حــد كـبـيـر
ا يـشبع مـغامـراته الغـراميـة. واإلنـسان فى كل زمـان ومكـان يـتعـلق 
حـاجـته ويـحرك رغـبـاته فى اجتـاه الـتحـقق وتـمـلـكنـى جنـون االقـتـناع
بأنـنى شاعـر أو البد أن أكـون شاعـرا ونشـأ فى ذهنى تـصور لـلشـعر
بـأنه فن احلـمـاسة واحلب وكـنت أعـتـقـد أن أعـظم الـقـصـائـد تلـك التى
حتـفل بأصعب وأقدم الـكلمات وأن أفضل وسـيلة لتقـوية قصائدى هى
انـتــقـاء األلـفــاظ الـصـعــبـة من قــصـائـد الــشـعــراء اجلـاهـلــ الـقـدامى
وترصـيع شعرى بـها. كان حـفظى للـقرآن بلغـته اجلليـلة قد جـعل اللغة

اجلزلة مألوفة لدى فكنت أنفر من اللغة السهلة ومن كل أدب حديث.
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درسـة التى ظـهرت عـام ١٩٣٢ لتـشكل بشـعراء مـدرسة أبـوللـو هـذه ا
خـطوة مـتـطـورة بـعـد مـدرسـة األحيـاء الـكالسـيـكـيـة الـتى كـان رائـدها
مـحـمود سـامى الـبارودى وأحـمـد شوقـى وحافظ إبـراهـيم أما أبـولـلو
درسـة الـرومانـسـية فى الـشـعر األوربى فـكـانت تشـبه إلى حـد كبـيـر ا
عرفت شعر إبراهيم ناجى وعلى محمود طه وبشارة اخلورى ومحمود
ـترجـمـات لـالمـرت حـسن إسـمـاعـيل وأبـو الـقـاسم الـشـابى وبـعـض ا
"الــبــحــيـرة" والــفــردى مــوســيه "الــلــيــالى" ومع ذلـك ظـلـت االجتــاهـات

التقليدية فى الشعر خاصة مسيطرة على وجدانى.
ة العرب أمام إسرائيل فى حرب ١٩٤٨ وقيام إسرائيل كانت هز
كــارثـة هـزت اجلـذور الــقـومـيـة كـمــا هـزت إلى درجـة الـتــصـدع الـنـظم
التقليدية فى الوطن العربى فانهارت هذه النظم وكانت ثورة ٢٣ يوليو

نطقة. فى مقدمة الثورات التى غيرت مناخ ا
وانعـكس هذا الـتطور عـلى الشـعر الذى أراد أن يـتحـرر هو اآلخر
ة فتفجرت هذه الثورة الشاملة واجلذرية فى من عبودية القواعد القد
نفـس الوقت لتنـال األسس الراسخـة للقصـيدة العـربية التـقليـدية. ولقد
ظـلت هـذه الـقـصـيـدة طـوال ألف وخـمـسـمـائـة عـامـة حتـتـفظ بـشـكـلـهـا
تمـيز. فهى تتـألف من مجموعة من األبـيات احلد األدنى لها الـغنائى ا
١٢ بــيـتــا وال يـوجــد حــد أقـصى لــهــا وكل بـيـت يـتــألف من شــطـرين
متساوي فى كل شـطر عدد من التـفاعيل تبعـا للبحر الـذى يستخدمه
الـشاعر وبـحور الشـعر العـربى ١٦ بحرا وتـختتم كل األبـيات بقـافية
واحدة تـلتـزم طـوال القـصيـدة وكـثيـرا ما كـانت هـذه القـصـائد تـفتـقد
وضـوعـية ومـا حلقـها من تـطـور عبـر العـصور الـوحدة الـعـضويـة أو ا

الـشـعـر من الـكـتب وأنـسـبه لـنـفـسى وقـد كـنت جـديـرا بـأن أسـتـشـعر
السـعادة لو كـنت قد أدركت فى ذلك الوقـت معنى هـذا االتهام ولـكننى
لم أفــهم مــنه إال جــانب الــتـحــدى ثم تــمــادوا فى اتـهــامــهم وعــرضـوا
ـوضوع فقـد اقترحـوا أن يدخلـونى إلى حجرة مـغلقة اختـبارًا حلسم ا
لـفـتــرة مـحـدودة وعـلىَّ أن أثـبت لــهم صـدق شـاعـريـتـى بـتـألـيف بـعض
األبــيـات وفــعال  اعـتــقـالى لــبـعـض الـوقت فى مــنـزل بــعض األقـارب
وهبـتى فقد استـطعت أن أكتب شيـئا من هذا الذى ولشدة حمـاستى 
زاح ـا كانت الـعقـليـة التى سـوف حتكم هـذا ا كنت أسـميه شـعرا  و
هى عـقـليـة طـفـولـيـة فى الـنـهايـة فـقـد اعـتـبـروا ما كـتـبـته شـيـئـا جـديرا

بإثبات براءتى ولكنهم لم يخفوا حسدهم بعد ذلك لزمن طويل.
ـدينـة التى كـنت أقـيم بهـا خالل الفـترة الـدراسيـة فقط عشت فى ا
دينة حياة البدو الرحل ال من العام عشت مع أخى األكبر فى سفح ا
ناخ يستـقر بنا سـكن وال عالقة وكنت أتعـلق بأية فتـاة جميلـة وكان ا
ـدينة بفـضل الوسط الذى يحـيط بى والذى يتشكل الـعام حلياتى فى ا

من أقاربى وأبناء قريتى الطالب كان مناخا ريفيا.
لـقد كـنت شديـد الـطمـوح لتـغيـير حـياتى وكـان جمـال عبـد النـاصر
يـقود ثورة ٢٣ يـوليـو متـبنـيا فـكرة التـغيـير االجـتمـاعى وحتقـيق العدل
والـكـرامة الـقومـية. وحتـركت كتـلة ضـخمـة من الطـبقـة الفـقيـرة لتـرتفع
توسطـة الصغيـرة وخرج من حرب ١٩٥٦ بطال إلى مستوى الـطبقـة ا

قوميا. كان أعظم ما منحه لى وجليلى جمال عبد الناصر هو األمل.
ور لـقد التـقى ما بداخـلى من تطـلع إلى التغـييـر والتحـقق مع ما 
ـكــتـبــات الــعـامــة وأولـعت بـه اجملـتــمع بــالـفــعل وبـدأت أتــردد عــلى ا
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وكنـت مازلت واقـعا حتت سـيطـرة االجتاهـات التـقلـيديـة فوقـفت بعـناد
ـجـمـوعة أدبـاء رابـطة فى وجه هـذه الـثـورة الشـعـريـة إلى أن تعـرفت 
األدب احلـديث وهم مــجـمــوعـة من الــشـعـراء والــقـصــاصـ والــنـقـاد
يفيضـون حماسة للجديد فى األدب وحـضرت ندواتهم وألقيت شعرى
أمامهم وخـجلت على الـفور من أسلـوبى العتيق فى الـكتابـة واالعتقاد.
كان مـنطقـهم مقـنعـا وشعرهم أكـثر عـصريـة وفاعلـية وقـربا من الذوق
عاصـر وذهلت لسـعة اطالعهم عـلى األدب العـربى واألجنبى بـينما ا
تـقف ثقـافـتى عنـد العـصـر العـباسى. واقـتحـمت عـالم القـراءة الفـسيح
بـعـطش ال يـرتـوى وهـمـة كـبـيـرة وطـمـوح ورغـبـة فى الـتـأثـر الـتـخـلـقى
ى الــقـــد فـــقــرأت اإللـــيــاذة والـــغــريب أنـــنى بـــدأت من األدب الـــعـــا
واألوديـسة لـهـوميـروس واأليام واألعـمـال لهـسيـود والكـومـيديـا اآللهـية
لـدانـتى وفن احلب ألوفـيـد ومـسـرحـيـات شـكـسـبـيـر الـذى بدأت قـراءته
سـرحيـة روميـو وجولـييت وعـزمت عـلى قراءة كل مـا تقع عـينى عـليه
من مـسـرحيـات مـتـرجـمـة له وأظن أنـنى قـرأت مـعـظم أعـمالـه. وبعض
ـل وتـرجمـة رائعـة "لبرومـيثـوس طلـيقا" ـفقود  أجزاء من الـفردوس ا
لـشـيـلى واسـفــار تـشـايـلـد هـارولـد لـبـيـرون وقـرأت مع الـدكـتـور لـويس
عــوض أكــبــر نـاقــد مــصــرى مـعــاصــر بــعض مــخـتــارات من الــشــعـر
ادية والوجودية اإلجنـليزى فى الكنـز الذهبى كما قـرأت فى الفلسفـة ا
ـثالـية واإلسالمـية وكـتاب الـشـعر ألرسـطو وتـعلـقت بأشـعار لـوركا وا
وأرجوان والـبـوت وولت ويـتـمان وروبـرت فـروست وبـابلـونـيرودا وازرا
باونـد وادجار آالن بو وبودلـير وفى مطلع تأثـرى بالشكل احلديث فى
الئكة التى كـان لها فضل ـوجة لنـازك ا الشعر أخـذت بديوان قرارة ا

كان يسيرا للغاية.
إن حــركــات الـتــجــديـد احملــدودة الـتـى مـرت بــالــشـعــر الــعـربى لم
تــســتــطع أن تــنــال من األســاس الــراسخ لــهــذا الــشــعــر وظــلـت هـذه
ـعانى ـوضوعـات وا احملاوالت مـحـصورة فـى نطـاق جـزئى من جهـة ا
وشـحـات األندلـسـية باسـتـثنـاء ظـهور بـعض الـتـطور فى الـشـكل فى ا

ولكن القصيدة العربية ظلت كما هى طيلة تاريخها الطويل.
الئكة بدر شاكر عاصرة بـريادة نازك ا وجاءت الثورة الـشعرية ا
الـسـيــاب. كـمـال عـبـد احلـلـيم عـبــد الـرحـمن الـشـرقـاوى صالح عـبـد
الصـبـور عبـد الـوهاب الـبـياتـى أدونيس لـتـهدم نـظـام البـيت الـقد

ـكـتفى ـقـفل ا وبـالـتالـي بنـاء الـقـصـيـدة نفـسه. انـتـهى مـفـهوم الـبـيت ا
عناه وحتول البيت إلى سطـر غير محدد الطول وإن كان يلتزم نفس

الوزن الشعرى دون جلوء حلتمية القافية أو سيميترية التفاعيل.
وبدأ الـتـركيـز عـلى الـوحدة الـعـضويـة وظـهرت الـصـورة الشـعـرية
كوحـدة أساسية فى الـتعبـير وتبنت احلـركة كثيـرا من مفاهـيم الشعر
األوربى كـما عـبـرت عن طـموح اإلنـسـان الـعربى وتـطـلـعه إلى اخلروج
من الـعـصور الـوسـطى إلى العـصـر احلـديث بكل آالم وآمـال الـتغـيـير.
ـية فاسـتخدام األسـاطير وحـلق الشعـر العـربى فى سماء الـثقافـة العا
اليونانـية والفرعونـية والبابليـة والفينيـقية واآلشورية واسـتخدم األقنعة
ـوسيـقى ـسـرح والـسـيـنـمـا وا ـونـتـاج وتأثـر بـا الـتـاريـخـيـة وأسـلـوب ا
والـفنـون التشـكيـلية وتـطور مـفهوم الـلغـة تطورا كـبيـرا فدخلـتهـا ألفاظ
عــامـيـة وأجـنــبـيـة وظـهــرت جتـربـة شـعــريـة تـمـزج اإلحـســاس الـعـمـيق
ية شاكل الـراهنة فى الواقع العـربى بالثقافـة العا باجلذور القومـية وا
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ونشيد اإلنشاد وإذا كان لى أن أختار أعظم ثالثة أعمال فى التاريخ
األدبى عـلـى اإلطالق فـإنـنـى أرى أن هـذه األعـمــال هى : مـســرحـيـات
ـتـنبى. لـقد شكـسـبيـر وقصص ألف لـيـلة ولـيـلة وقـصائـد أبى الـطيب ا
عـكـفت بـعـد أن بــلـغت سن الـرشـد األدبى عـلـى قـراءة جـديـدة لـلـشـعـر
العربى ووقفت عند ثالثة شعراء بإعجاب عظيم وتقدير ال ينقص أبدا
ــتـنـبى لـقـوة ـعـرى حلـكـمــته الـعـمـيــقـة وأبـو الـطـيب ا هم أبـو الــعالء ا
صيـاغته وحتليله العمـيق للنفس اإلنسانيـة وأبو فراس احلمدانى لرقة

شعره ومأساوية مصيره.
لـقـد وضـعـتـنـى ظـروفه االجـتـمـاعــيـة وتـكـويـنـى الـثـقـافى أقـرب إلى
احملافـظـ فى التـجديـد فلم أومن بـالطـفـرة بل لقـد كنت حـريصـا على
قياس خـطواتى ورغم أن هذا األمر قد ال يـساعدنى على الوصول إلى
مـسـافـات بـعـيـدة فى كـشف احلـقـائق الـشـعـريـة والـفـكـريـة إال أنـنى لم
وقف اسـتطـعت أن يكـون لى صوتى أخسـر األسس ومن خالل هـذا ا

اخلاص.
لقد كنت ومازلت اعتبر قيمة الصدق الفنى فوق كل القيم األخرى.
لـقد خـلق اطالعى علـى الثـقافـة اإلنسـانيـة فى نـفسى شـعورًا مـستـمرا
ا عـد هذا بـااللتـزام الـشامل بـقضـيـة اإلنسـان وقضـايا مـجـتمـعى ور
امـتـدادا لـدور الـشـاعـر الـعـربى الـقـد الـذى كـان دائـما صـوت أمـته
يـتغـنى بأمـجـادها ويـبكى قـتالهـا ويهـديهـا بـحكـمته الـتى يـهتـدى إليـها
ـلك تــرف الـعـزلـة عن بـحــدسه. وأعـتـقـد أن شــاعـر الـعـالـم الـثـالث ال 
ـلــحـة وهى كــثـيـرة وال يــسـتــطـيع اإلفالت مـن هـمـومه قـضـايــا بالده ا
ـا هو أبـدى وخـالد لـلتـفـرغ فـقط لكـيـميـاء األلـفاظ. إن الـشـاعـر يعـمل 

حتولـى كلـية إلى احلـداثة الـشعـرية كـما تـأثرت بـشاعـر عربى آخـر هو
نزار قبانى. 

حمـلت معى إلى قريتى أثنـاء اإلجازة مجموعـة هائلة من الروايات:
ة والعقاب وبيت احلرب والسالم لتولستوى واإلخوة كرمازوف واجلر
وتـى واألبله والـزوج األبـدى لـدستـيـوفـسكى ومـدام بـوفـارى لفـلـوبـير ا
ن تـدق األجراس لهـيمـنجواى ومـجموعـة القصص والـعجوز والـبحر و
سـرح غـرامـا قـويا القـصـيـرة لـتشـيـكـوف ومـوبـاسان كـمـا أغـرمت بـا
ـصرى ـسـرحى ا فـبـدأت بـرجل األقدار لـبـرنـاردشو وأعـمـال الـكاتب ا
تــوفــيق احلــكــيم ثم ابــسن وبــريــخت وبــرانـديــلــلــو وســارتـر. وقــد ظل
شكـسبيـر على الدوام فى مـكانة مـتميزة فـى نفسى إذ إننـى أعتقد أنه
أعــظم شــاعـر خــلــقه الــله. وقــد تــأثــرت بــالــرمـزيــة الــفــرنــســيـة ولــكن
الرومـانـتـيـكـيـة اإلجنـليـزيـة هى الـتى طـبـعت خـصـائـصـها فـى وجدانى
ألعـمــاق وآمــاد بـعــيــدة كـمــا أطــلـعت عــلى أعــمــال طـاغــور الــشـعــريـة
سرحـية والـروائيـة وبعض األعـمال الروائـية الـيابـانيـة وكذلك بعض وا

الترجمات لشعراء أفريقيا وفى مقدمتهم لوبولد سنجور. 
إن تـكـويـنى الـروحى يـقـودنى فى كـثـيـر من األحـيـان إلى االنـدماج
بالـتجـربة الـشـعريـة الصـوفيـة اإلسالميـة العـظـيمـة وقد بـلغ بى التـأثر
ـثـنــوى جالل الـدين الـرومـى ومـخـتـارات من حـدا بــعـيـدا بـعــد قـراءة 
الـشعـر الـفـارسى لـكـبار شـعـراء الـفـرس حافظ وسـعـدى وفـريـد الدين

العطار وفى العربية عمر بن الفارض واحلالج. 
لـقد عـاش القـرآن فى ضمـيرى بـصـفة مـستـمرة كـما أدمـنت لفـترة
ـقـدس خـصـوصـا سفـر اجلـامـعـة واألمـثال قـراءة أجـزاء من الـكتـاب ا
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ـارس عـزلـته بـعـيـدا عن هـموم مـجـتـمـعه. وفى هـذا الـديـوان تـتـجاور
ثـقلـة بـهمـومهـا فى عـالم ال يروق لـها عـوالم كـثيـرة حيث تـقف الـذات ا
ـسـتـحـيل واحلـلم تـتـخـبط فى اإلحـبـاط الـعـاطــفى والـوحـدة ونـشـدان ا
ـستقـبل غامض بـعيد كـما تلـوح القـرية كالـطائر اجلـريح عاجزة عن
ديـنة بـحسـد وترتد إلى رؤية أوجـاعهـا بطـريقـة صحيـحة تـنظـر إلى ا
ـوت ليـحصـد أرواح أبنـائهـا فيكـون حظه فى نفـسهـا بيـأس. يزورها ا
حـصــاد أرواحـهـا أكـثـر من حـظـهـا هى فى حـصـاد احلـقـول. وتـتـبـدى
ـشـاعـر ولـكـنـهـا تـضم بـ أحـشـائـهـا هـؤالء ـديـنـة أنـانـيـة وحـشـيـة ا ا
الـتعسـاء الذين يقـضون حيـاتهم فى الضـياع والقـهر والفـجيعـة وهناك
عالم الـبـشر خـارج مـصر حـيث يـقاتل األحـرار فى كل مـكان من أجل
حريـتهم وحـريـة بالدهم وجاءت قـصيـدة "قـلبى وغـازلة الـثوب األزرق"
الـتى يحـمل الديـوان عنوانـها حتـمل شكال ومـضمونـا كل عنـاصر هذه
. الـرؤيـة فـمن نـاحيـة الـشـكل تـقوم الـقـصـيـدة على مـحـورين أسـاسـي
محـور احلركة الـتاريخـية حيث يـقاوم اإلنسان مـظاهر قـهر الطـبيعة له
ومظاهـر القـهر االجتـماعى أيـضًا وتمـتزج هـذه احلركة بـالبـعد احمللى
ــهـاجـر مـن الـقــريـة بـأحـالم نـيـرون الـراهن فــتـلــتـقى صــورة الـيــمـام ا
ـتـجـسـدة فى حـكمـة بـنـيـلـوبى واحملور اجلـنـونـيـة بعـبـقـريـة االنـتظـار ا
الـثـانى هـو اسـتخـدام األسـطـورة اليـونـانـيـة كإطـار عـام لـتجـسـيـد قوة
احلـلم والـصبـر واالنـتـظـار. لـقد كـنت الـتـمس الـنـور من الـشـمس التى
سوف تشرق من األسـطورة التـاريخية ولـكن هذه األسطورة كـثيرا ما
بـدت مسـتحـيلـة ما دامت قـوة الظـلم اإلنسـانى حاكـمة وقـهر الـطبـيعة.
لإلنسـان سائـدا كمـا فى قصـيدة "الـدمعـة والسـيف". فى هذا الـديوان

ولكـنه ال يسـتطـيع أن يصل إلى ذلك الـكلى إال من خالل مـا هو جزئى
وعابر. إنه مبشر بروح إنسانية عامة تسودها احملبة والوئام والتفاهم
يـة وقيم تـربط بـ جمـيع البـشر. ـا يدعـو إلى أخالق إنسـانيـة عـا ور
وال يـعـنى ذلك أنه يـسـتـبـعد ذاتـه كـكائـن حى يـقع حتت إحلـاح الـرغـبة
القويـة فى التحقق. إن ضميره ال يـسمح له بترف التعزى عن آالمه أو
آالم اآلخرين وتظل موهـبته مسئـولية إلى جانب كونـها امتيـازا عظيما
شـترك حملنة كما أن عـليه أن يلـتزم بهذا الـقدر الضرورى مـن الفهم ا
الـعـالم الواحـد ورفـاهـيتـه. إن رسالـة الـشـاعر مـتـعـددة الزوايـا مـعـقدة
الـتكـوين ولكن فـى صمـيمـها يـكمن الـضمـير. والـشاعـر ملـتزم أسـاسا
بإبـداع فن عظيم قـبل توظـيف هذا الفـن فى خدمة أيـة أهداف أخرى.
ـية الـتى تظل عالقـتهـا بالـكون راصـد الـعا إن الشـعراء هم نـوع من ا
دائمـا شـديدة الـصـلـة بوظـيـفتـهـا اإلنـسانـيـة. ومنـذ قـرأت كـلمـة بـيرس
بـيسن شـيلى "إننـى أحمل شهـوة إلصالح العـالم" وصدى هـذه الكـلمة

ال يفارق وجدانى وأظن أننى شاعر ذو نزعة أخالقية.
ـظهـر األول هـو تـعرض يـتـجـلى فى شعـرى مـظـهران واضـحـان: ا
ظـهر الـثانى التـفاؤل فـيما ة. ا ـعزولـة لليـأس والهـز ـنفردة ا الذات ا
ـصيـر اجلـماعـة اإلنـسـانيـة. كـان ديوانـى األول "قلـبى وغـازلة يتـعـلق 
ــكن أن أســمـيـه بـااللــتــزام اإلنــسـانى ــا  الــثــوب األزرق" جتــسـيــدا 
بكرة على نشوء مفهوم الشامل فقد ساعدت رؤيتى للعالم فى الفترة ا
ضمون على معقد للـتجربة الشعـرية. مفهوم يـقوم أساسًا من ناحـية ا
تـبـنى القـضايـا الـعامـة وأفـضى من ناحـيـة الشـكل إلى تـدميـر اإلطار
ـفـرد الـذى الـسـيـمـتـرى لـلـقـصـيـدة الـتـقـلـيـديـة وانـتـهى ذلك الـصـوت ا
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الـعاطـفـة معـلنـا أن حصـاد جتـاربى يتـلقى وقـودا مـتزايـدا من النـجاح
والفشل. إن احلب يعنى بالنـسبة لى زمن احلرية الوحيد واحلرية هى
ـرأة وثنـا جميال مـكن للـحب. كان حذرى يـجعل من ا الـزمن الوحيـد ا
ـثـالى اجلـامح. لـقـد كـانت ولـكـنه فى مـعـظم الـوقت من صـنع خـيـالى ا
تـتجسـد أحيانـا فى الواقع مـطابقـة لهذا الـنموذج اخلـيالى عنـدئذ كنت
أحطم أحالمى وأعانق الواقع وكان هذا النموذج للمرأة يقوم أساسا
: جـمــال األنـوثـة وصـفـاء الــفـطـرة الـداخـلــيـة. لـقـد كـان عـلى جــنـاحـ
ديوانى الـثالث مـسرحـا فسـيحـا للـفشل الـعاطـفى. توسـلت باألسـاطير
والدمـوع وتطريـز سحب اآلمـال ولكن اإلحبـاط يدفع لـلريح بكل شيء.
ـرأة لـيـست مـجرد كـائن جـمـيل فى قصـائـدى ولـكنـهـا عـالم كامل إن ا
نـبوذ فـيجـد عنـده السـلوى والظل متـناغم يـلوذ به الـوحيـد واليـائس وا
ـاء. ولـقـد كانت جتـاربى تـقـنـعـنى بـفشـل هذا الـتـصـور ولـكـنى كنت وا
دائم اإلصرار عـليه. إن الـشاعـر الذى يـجـد ما يـحبه يـقوم فى الـغالب
بصـنع ما يحبه فى قصـائده. هل الشعر نـوع من احللم التعويضى ال

الشعر لون من الفعل الروحى يتجاوز الفعل الواقعى بآماد بعيدة. 
حتـولت التـجربـة الـشعـرية فـى هذا الـديوان إلى اإليـقـاع العـصرى
ونـوع من اإلدراك العميق حلـكمة الفـشل وثقل األوهام البـاطلة. إننا ال
نصنع غرامـنا باألشياء ولـكن غرامنا بـاألشياء هو الذى يـصنعنا ومن
ثم تـظل جتربـة احلب تـعـبيـرا عن الـصدفـة وتـتجـاوز جتـربة احلب فى
رأة فـهى تتـسع لتـكون شعـرى كل إطار ضـيق للـعالقة بـ الـرجل وا
عالقة مع العالم وبالتالى زمنا لـلحرية وأحيانا تكون حدا للسيف كما

تقول قصيدة بهذا العنوان فى الديوان.

جمعت حـصاد األيام اخلضـراء والصفـراء على السـواء هذا احلصاد
رارة واليـأس واأللم ولكنه ايضا يفتح نافذة ضيقة الذى كان يطفح با
ـصير عادل لبشرية مـتآخية. ولكن اللغة فى هذا ألمل غامض يرتبط 
الـديـوان جـاءت سـهـلـة أقرب إلى الـقـامـوس الـرومـانـسى ورغم تـرحيب
بـعض النـقـاد بـهذا الـديـوان إال أن مـطـرقة الـنـقـد القـاسى قـد سـقطت
بـعنف فـوق مظـاهر التـلقـائية واإلفـراط فى التـفاؤل واحلـذر التى كانت
واضـحة فى هـذا الـديوان األول. حـمل ديـوان الـثانى "حـديـقة الـشـتاء"
ة ١٩٦٧ ورغم أن هذا الديوان يحمل عصير احلنظل الذى خلفته هز
عـددا من الــقـصـائــد الـتى تــقل فى تـنــوعـهــا عن الـديـوان األول إال أن
ـوقف الـشـعــرى ظـلت قـائـمـة ولـكـن بـصـورة مـتـطـورة. هـذا عــنـاصـر ا
وقف الـذى يتـجلى فى ثالثـة أبعاد الـذات الوطن الـعالم. لـقد حتول ا
الـتعـبير الـشعـرى من االتكاء عـلى القـاموس الرومـانسى إلى االعـتماد
عـلى الصـورة الـشعـرية ذات الـداللـة الرمـزية واتـخذت الـتـجربـة شكال
أقرب إلى الـدراميـة بدأت أركز عـلى احلدث والـفعل أكثـر من التـركيز
ى عـلى االنطـبـاع عن هذا الـفـعل. حاولت صـيـاغة مـنظـور شـعرى لـعا
يـقـوم على أسـاس أن احلب هـو النـور الـذى يضـيء الروح وبـدون هذا
احلب تــظل قـدرتـنــا عـلى رؤيـة حــقـيـقــة الـعـالم ســطـحـيــة وعـاجـزة عن
وت وضـجة ـفـردة فى ا الـكشف. إن يـقظـة الـضمـيـر وسقـوط الذات ا
ـتـوارى كل ذلك يـنـبـعث فى هـذا الـديوان الـزيف وحـصـاد الـذكـريـات ا
لـونا من الـلهـيب األخضـر الذى يشـتعل بـاحلزن واحلـسرة ولـكن دائما

شهد الكئيب. يظهر األمل فى نهاية ا
ـــة" ارتــفـع رنــ صــوت فـى ديــوان: "الــصـــراخ فى اآلبـــار الــقــد
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ـدن احلـجـريـة" صـرخـة لـتـطـويق احلـزن ويـصـبح ديـوان "تـأمالت فى ا
نـفـسه وبـحثـا عن فـرح مـسـتـحيـل فى عالـم يضج بـاخلـيـانـة وزمن غـير
آمن. يـلـوح الـوطن بــقـوة وتـتـوارى الـذات إلى حـد مـا وتـتـسع حـدقـات
لـوثة فى كـثير من ضـطربـة وا الوعى بـالزمن وبـالعالقـات اإلنسـانيـة ا
ـدن احلجـرية مـجرد جـدران صمـاء تسـبح فى ليل األحـيان وتـصبح ا
طويل مخـتنق بالكـوابيس. إن تفـشى الكذب والنـفاق واختفـاء الطهارة
واضـطهـاد احلب واجل واألحلان اخلـافتـة التى تـنشـد أحالم الطـفولة
واالغــتـراب تــلك هى الـعــنـاصـر األســاسـيـة فـى جتـربـة هــذا الـديـوان.
يـقــتـرب فى الـشـكـل من الـواقـعـيــة الـرمـزيـة ويــقـتـرب فى الــتـكـنـيك من
سـرح حيث تستـخدم لغـة طيعة وحـوار غزير وتـظهر شخـصيات ب ا
احل واآلخر. تختـفى أساطير الـتاريخ لتظـهر أساطير الـواقع ولكنها
ـدن احلـجـريـة لـيـست أسـاطـيـر خالص عـلى أيـة حـال. إن عـالم هـذه ا
حـافل بالـقطيـعة ب الـبشـر حيث يديـر كل واحد ظـهره لآلخـر وتصبح
ـدن حتى األنـانيـة بـجـشـعـهـا وقلـقـهـا وخـوفـها مـحـور الـقـيم فى هـذه ا
ـائها على أبنائها ألنهم ال دن تضن  السحب التى تـعبر سماء هذه ا
ستمرة يسـتحقون هذه القطرات الـعذبة لتناحرهم الدائم وكـراهيتهم ا
ـدن فـهو ـوجـودة أمـا الـزمن فى هـذه ا فـقـودة واألشـيـاء ا لألشـيـاء ا
شتـاء طويل لـلسـخط والغضب والـقهـر وفى هذا الـديوان حاولت ألول
ـا تـلتـزم بـالـبـناء وسـيـقى وإ مـرة كـتـابة قـصـيـدة مـنثـورة ال تـلـتـزم بـا
ـتوترة وهى تصور تـفشى احلزن فى خاليا الـشعرى والصـور واللغة ا
حيـاتـنا: حـزن عنـيـد مراوغ قـادر دائمـا علـى اإلفالت من حصـارنا له.
ـسـرحــيـة فـإن هـذه الـتــجـربـة قـد خـضـعت وفـيـمــا يـتـعـلق بـالــتـجـربـة ا

سـاء" فتحرر أشـرقت شمس احلب احلقـيقية فـى ديوان "أجراس ا
الشـكل الفـنى من احلـذر وهجـرت الـنفس اخلـيـال ألن الواقع قـد صار
أبـعد وأرفع وأكثر سـموا . والديوان محـاولة إلبقاء ذاكـرة سعيدة على
رآة قيد احليـاة. مرآة تواجه البحر. رحلت السـفن بأصحابها وبقيت ا
عجـزة البحر وتواجه هذه الضجـة بالتحدى مرة وبالغوص فى تضج 
االحتـاد بـالـعـدم مـرة أخرى وقـبل أن تـسـقط الـذاكـرة صـريـعـة فـإنـها
تناثرة تصوغ تـذكارا لقوة احلب الغارية. يواجه انكبت على الـقواقع ا
نـحها له احلب : احلـرية الـتى  العـاشق السـعيـد عنصـرين متـناقـض
والقـيود التـى يحاول إمـساك الـزمن بهـا هنا تـستـيقظ الـذاكرة لـتشكل
ــا ولـكــنه فى الــنـهــايـة خالص من اخلالص هـل هـو خالص حــقـا. ر
صـنع الـشـعــراء. إن مـوقف الـفـرح الـذى يـخـلق الـشـجـاعـة ويـدفع إلى
التحـليق فى أجـواء احلرية قد انـعكس علـى شكل هذا الـديوان فجاءت
لغته سـهلة ولكـنها مثـقلة بالرمـوز وظهرت فيه الـقرية من جديـد ولكنها
ــرة قـريـة خـالــيـة من الـبــراءة. وتـوغـلت فى حــزنـهـا وفـجــائـعـهـا هـذه ا
األخالقية كمـا انعكس الفـرح باحلب على مصـير الوطن نفـسه فغنيت
له متجاوزا أيامه الـهالكة هاتفا باليـأس "أيها اليأس تمهل" يحمل هذا
الديـوان صورا من الـظل والضـوء وأشعـة من نهـار غارب ولـيل يحاول
ـثل احملـاولـة األسـاسـيـة تـســلق أبـواب الـسـمـاء ولـكـنه عـلى كل حـال 
لـلفرح فى شعـرى ليس فرح التجـربة بل فرح جناح الـذاكرة فى البقاء

على قيد احلياة.
يـسـقـط احلـذر وتـتـعـرى الــذكـريـات ويـتـقــدم اإلنـسـان جتـاه مـوقف
ــواجـهـة والـنـظـر فى عـيـنى احلـقـيـقــة مـهـمـا كـانت مـخـيـفـة وعـصـبـيـة ا
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فكـرية أعمـل فى ظلـها ولـكن استـقراء قصـائدى سـيوحى بالشـك بهذا
ـؤكـد لـعـدد من الــقـيم اإلنـسـانـيـة فى مــقـدمـة هـذه الـقـيم: احلــضـور ا
احلريـة واحلب والعـدل. إن مسـئولـية الـشاعـر احلقـيقـية هى مـسئـوليته
جتـاه فـنه وهى مـسئـوليـة جـسيـمـة جديـرة بـأن تفـنى عـمره ولـكن هذا
الـفن يظل صـوتا لـلـحيـاة اإلنسـانيـة التى تـسـعى جاهـدة للـتواصل مع
اآلخـرين ومـشـاركتـهم وإسـعـادهم والدفـاع عـنـهم ولكن ال يـنـبـغى بأى
حـال أن تشكل هذه القـيم نوعا من القـضبان احلديديـة التى يتحتم أن
يسير عليها قطار الشعر. هل الشعر ضرورى? إن الضرورة هى التى
تدفعـنا إلى الشعر واحلياة قائـمة فى أفعالها اإليجابـية والسلبية على
ـريــرة فى بـعض الــضـرورة ومن هــنـا فـنــحن أمـام اخــتـيـار احلــيـاة ا
األحــيــان واحلــلــوة فى أحــيــان أخــرى. ال جنــد ســوى الــشــعــر عــونــا
لإلنسان. إنه محاولة جادة تـشترك فيها روح اإلنسان وحواسه وقدرة
إضـافيـة خاصـة منحـها له الـله فى اإلمسـاك بجـوهر الـوجود فى نسق
ستمرة تهدد جميل من الكـلمات والصور واإليقاعات. إن الـصيرورة ا
بــالـفــنـاء أجــمل جتــاربـنــا وجتـارب اآلخــرين ويــظل الـشــعـر هــو وعـاء
ـظلم حيث يعبـر اإلنسان وحيدا الـذكريات احلية إنـه جنوم هذا الليل ا
فى مـعظم األحـيان صـحراء عمـره منـتصـرًا أو خائبًـا فى حاجـة دائما
ـوت ـة والـنــصـر واحلب وا إلى األمل. إنـنــا نـهـرع فى حلــظـات الـهــز
والفراق إلى الشعر ألن لديه وحـده هذه األجنحة القادرة على التحليق
عـالـيــا حـيث يـســمـو اإلنـســان عـلى ضالالت وجــوده ألن هـذا الـوجـود
كن أن يصل ن يذكرنا باآلفاق الفسيحة التى  الضيق يحتاج دائمًا 
إلـيـهـا عـزم اإلنـسـان والـشــعـر لـيس فـقط حـيـاة صــاحـبه إنه حـيـاتـنـا

ـشـاركة فى تـصـميم تـصور ـتـطلـبـات نفـسيـة قـوية ونـوع خاص من ا
جديـد لـتـقيـيم الـوطـنيـة. لـقد كـتـبت مـسرحـيـة "حـصار الـقـلـعة" فى ظل
ـقـراطـية فـاخـتـرت مـوقفـا تـاريـخـيا فى إحـسـاس عـمـيق بـضرورة الـد
بداية القـرن التاسع عشر حيث قاد الزعـيم الوطنى عمر مكرم الشعب
صـرى فى محاولة خللق سلطـة سياسية عادلة وكـان نصيرا عظيما ا
حملمـد عـلى رأس العـائـلة الـتى حـكمت مـصـر منـذ ١٨٠٩ حتى ١٩٥٢
ولـكن حسن النـية وقصـر النظـر والتأثـر بالوسـائل اخلادعة قـد حكمت
عـلى جتربة هذا الزعيـم الوطنى بالفشل واسـتأثر محمد عـلى بالسلطة
الـكاملـة وتخلى عن أسـلوبه الـقد وهو الـتقرب إلى الـبسطـاء والدفاع
ـستبد أما عن مـصاحلهم. لقـد أصبحت له مصـالح وأهداف احلاكم ا
ــة ١٩٦٧. وكــانت مــســرحــيــة "حــمــزة الــعــرب" فــكــتــبت فى ظل هــز
ـسـاواة بـ الــبـشـر ونـفى ــسـرحـيـة مــحـاولـة لـلــتـأكـيـد عــلى قـيـمــة ا ا
لـلعـنـصـرية. لـقـد اقتـبـست الـفـكرة من إحـدى الـسـير الـشـعـبيـة "حـمزة
لـحمة األسطـورية. حيث شكـلت إطارا شعريا البهلـوان" وهى أشبه با
ـساواة والبطـولة وكان اخلطأ فى يـقوم على جدارة الـعرب باحلرية وا
زج ب الـشخصـية الدرامـية والشـخصية سرحيـة متمـثال فى ا هـذه ا

سرحى للشخصية. ا أدى إلى ازدواج الفعل ا لحمية  ا
قال الـشاعـر اليـونانـي كازنـتذاكى "إن الـفن طويل والـعمـر قصـير"
وهو صادق حـقا ولكن من حسن احلظ من القلـيل من الفن العظيم قد
يـكون كـافـيا إلشـبـاع روح اإلنسـان وهـذا األمر يـتـوقف على الـنـسيج
الـرفيع للـفن. إننى أتـصور أن رسالـتى الشـعرية لم تـنفـصل فى حلظة
عن إحسـاسي بـاأللم واجلـمال وبـالـطبع فـإنـنى ما كـنت ألضع قـاعدة
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جميعا  وح تبلى األجساد يبقى الصوت وإن قدر الشاعر أن يكون
الـع والقـلب لعـالم كثيـرا ما يـنكره ألنه يـجهل عـمله رغم أنه فى أشد
احلــاجـة لـهــذا الـعــمل. يـظل الــشـعـر رايــة تـرفــعـهــا روح اإلنـسـان فى
مـواجـهـة كل مـا يهـددهـا وعالمـة مؤكـدة عـلى قـوة هذه الـروح وعـزمـها
على أن يـكون لهذا الوجود العـابر معنى خالد وهذا هـو جوهر حقيقة

الشعر السمو الالنهائى بوجود اإلنسان على األرض.
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يـعـتـصـر الشـعـراء أرواحـهم لـكى تـنـفـتح من دمـائـهم هـذه الـزنابق
ـوسيـقى والـتى تـسمى بـالـقصـائـد والتى ـشبـعـة بالـضـوء واللـون وا ا
تـعـود إلـيـهـا أرواحـهم لـتـسـكـنـهـا من جـديـد بـعـد أن تـنـعـتق مـن حدود
ــكـان الـضــيـقــة وعـرضـيــة الـزمـان الــذى يـتــدفق عـبــر هـديـر الــنـهـار ا
مـتسـربـاعبـر سـكون الـليـل وكان الـشعـراء (تـلك الكـائـنات الـقـلقـة) قد
عـرفـوا منـذ اشـتعـال اللـحـظة الـشعـريـة فى أغوار وجـدانـهم أن الغـربة
كان والفعل إن قدرهم. الـشاعر كائن مفـارق على مستوى الـزمان وا
إدراك العالم شعـريًّا يبدأ بـانفجار عـاطفى أو حماسى أو تـأملى بنوع
ألوف شـاعر إلى مسالك وعرة بـحثا عن ا من الـتماس العـفوى يقود ا
والـدائم واجلـمـيل. إن حلـظـة الـتـنويـر الـشـعـريـة تبـدأ بـهـذا االنـخـطاف
الـذى يـسبق االكـتـشـاف أو يـصـاحـبه ومحـاولـة الـشـاعـر الكـشف عن
ـفارقـة واالغـتراب واالنـخراط أبعـاد جديـدة فى الـوجود هى لـون من ا
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راحل أنت والليالى نزول
ومضربك البقاء الطويل

ثم يصور تبدد شمل اإلنسان فى صورة نادرة فيقول:
فهو كالغيم ألفته جنوب

يوم دجن ومزقته قبول
عادة للزمان فى كل يوم

يتناءى خل وتبكى طلول
وهـنـا يـعـكس الـشـاعـر الـصـورة الــتـقـلـيـديـة فـبـدال من الـبـكـاء عـلى
ـكـان ثم تـتـجاوزه إلى األطالل تـبكى األطالل نـفـسـهـا. تبـدأ الـغـربـة با
الــزمـان ثم تــفـضى إلى االغــتـراب الـوجــودى. كـأن الـظـالم يـجـعل من

الكون قوقعة سوداء تلمع فى سقفها جنوم غاربة. 
حــ كــانت الــســيــارة الــتى أقــلــتــنى مع أخـى األكـبــر مـن قـريــتى
الصـغيرة عـلى ضفاف الـنيل إلى القـاهرة تذرع طـريقهـا وسط سكون
مريب كان السائق خائفا ألن الـسيارة لم تكن مخصصة للركوب وقد
ـصـرية واصالت بـ األقـاليم ا اضـطـررنـا لركـوبـها بـسـبب انقـطـاع ا
بـسـبب تـفـشى وباء الـكـولـيـرا عام ١٩٤٧ وكـان والـدى يـصـر على أن
ـوعد احملـدد. أكتوبـر فى نفس الـعام كنت فى ـدارسنا فى ا نلـتحق 
العاشـرة كنت قد خلفت ورائى قريـتى وأسرتى وكانت أمى قد توفيت
قـبل ذلـك بـثالثـة أعــوام كـان اجملـهــول أكـبــر من وجـدانى ولـهــذا فـقـد
تنـاقص إدراك حـواسى حـتى أننى أصـبـحت عـلى حافـة الـوسن طوال
دة التى اسـتغرقتها الرحلة ولو أنـنى حاولت التعبير بصدق عن هذه ا
ـا جسدته سوى ا فـقدته ووطأة اجملـهول الذى ينـتظرنى  إحساسى 

ستحيل وترويض اجملهول وح نقرأ قول مجنون ليلى: فى معايشة ا
وأجهشت للتوباد ح لقيته 

 وكبرَّ للرحمن ح رآنى
لـوح قـد رأى فى اجلبل رفـيقـا أو صاحـبا أو نـعرف أن قـيس بن ا
ـا آخر يـحـنو عـلـيه ويتـفهـم حبه لـليـلى وحـ يقـول مـالك بن الريب عـا

وت: التميمى وهو يغالب سكرات ا
تذكرت من يبكى علىَّ فلم أجد

سوى السيف والرمح الدرينى باكيا 
ـوت نـدرك أن هـذه هى حلــظـة احلـقـيـقـة وقــد حـانت حـيث يـواجه ا
وحيدا وغريبـا بعيد الـدار ثاو بقفرة "يـد الدهر معروفـا بأن ال تدانيا".
إن االغتـراب يـبدأ بـإدراك الشـاعـر لوجـوده فإنه وهـو يـحتـضن الوطن

نفى كما يقول شوقى: فى محاولة خللع إحساسه با
وطنى لو شغلت باخللد عنه

نازعتنى إليه فى اخللد نفسى
وقـد يأخـذه الـهـلع حـ يـحس أنه عـلى أعـتاب اجملـهـول كـمـا يـقول

امرؤ القيس عن صاحبه عمرو بن قميئة:
ا رأى الدرب دونه بكى صاحبى 

وأيقن أنَّا الحقان بقيصرا
ولـكن الـشاعـر فى حلـظة االنـخـطـاف أو االكتـشـاف يوجـز اغـترابه
كانى والزمانى والوجودى فى لون واحد يغلق به الدائرة وينتقل منه ا
إلى الـقـصيـدة كـمـا يقـول الـشريف الـرضى وكـأنه وهـو يخـاطب نـفسه

ا يخاطب اإلنسان فى كل مكان: إ
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ــكن تــرويـضــهـا أو ـديــنـة ال  ومــنــذ ذلك الـيــوم أدركت أن هــذه ا
االطـمـئنـان إلى غـدرهـا وبـدأت القـريـة تـغـيب عن عـينى ولـكـنـهـا كانت
تنـزلق ببطء فى وجدانى. كنت فى الـقرية قد تعـرفت على صور درامية
لـلـتـعـاسة الـبـشـريـة وكـان النـاس فى الـقـريـة فى ظل بـؤسـهم وفـقرهم
ثـلون لى طوق الـنجاة فـكان إبحـارى عن القرية وقصر أعـمارهم ال 
ـا كـنت أكـتـوى بنـار غـربـتـهم هم أيـضـا وكان بال مالذ أو مـرافئ وإ
دينة مثار عطفـى مثل هذه الريفية التى الريـفيون الذين يعيشـون فى ا

تعمل خادمة فى مدينة الغرباء والتى تصيح:
دينة أنا يا أماه منذ جئت إلى هذى ا

أصنع الشاى لناس غرباء
أمسح األرض بثلج فى الشتاء
أنا يا أماه منذ جئت سجينة
ووجوه الناس يا أمى حزينة

ا أفتح فى قلبى بابا للرياح ر
أتمنى أن أرى فى قريتى وجه الصباح

دينة بل لم تعد غـربتى وحدى تـلك التى تؤرقـنى ب جدران هـذه ا
غربة الـقريـة التى خلـفتـها ورائى وغربـة التـعساء الـذين ال تعـترف بهم

دن. ا
دينة ال تـعبأ بهؤالء الـذين ينشدون الـسكينة واأللـفة والتعرف إن ا
ـديـنـة" يـنـكـشف لـى الـبعـد اإلنـسـانى وهـا أنـا فى قـصـيـدة "نـرجس وا

للعالقات اإلنسانية ح أقول:
خرجت أنشد الصحاب

صرخة كانت جديرة أن تشق سكون الليل كما يشق خنجر حلم غزالة
مـذعـورة. لم تــكن حـواسى قـادرة عـلى أن تــخـوض حلـظـة االنـخـطـاف
ا أحـالت الـلحـظـة إلى أغوار الـوجدان الـذى ظل يـتفـتح بـبطء على وإ
ـقـام فى مـدرسـة ـفـاجئ وحـ اسـتـقـر بى ا ـديـنـة الـصـاخب ا عـالـم ا
ى بصعوبة "شيوه كارقادن" لتحفـيظ القرآن الكر بدأت فى نسج عا

رتعشة فى ذاكرتى: نادرة لقد تشبثت كطفل عنيد بصورة الغربة ا
صغيرة..صغيرة وترتعش

تمد فى البعد مقلت طينيت من خوف
مريضة كقطة تكاد ال تقف

ياه كاندفاعة الصبا تمر من أمامها ا
وقلبيها يجف

لقـد كانت البيئة األزهريـة التى انتقلت إليهـا بعد أن حفظت القرآن
ـعـاهـد الـديـنـيـة بـيـئـة ريـفيـة تـعـج بأقـاربـى الـذى يكـبـرنى والـتـحـقت بـا
ديـنة بعـضـهم ويصـغـرنى البـعض اآلخـر. وقد حـاولت أن أصنـع من ا
بانى علقة على ا ستمر فى الالفتات ا قرية صغيرة وذلك بالتحـديق ا
الفـتــات حتـمل أسـمـاء الــشـوارع واحملالت واألطـبــاء واحملـامـ ولـكن
ـديـنـة حــادثـا مـفـزعـا قــد أنـهى مـحـاولـة الـتــعـرف الـبـلـهــاء هـذه عـلى ا
وسكى باجلمالـية لالختطاف بالقرب تعرضت وأنا أجتـول فى شارع ا
من ميـدان العتـبة اخلضـراء لقـد جلأت إلى خداع الـرجل الذى أمسك
بيدى وحاول أن يسلمنى لعصابته فقد غافلته وسللت يدى من يده فى
حلـظة مـبـاغته وانـطلـقت أركض حـتى اجلامع األزهـر وارتمـيت أجهش

بالبكاء على كتف قريب لى كان يدرس بكلية دار العلوم 
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دينة بـسكيـنة الروح وغـابت القريـة فى أرديتها لقـد عصف شتـاء ا
التى تسربل أيامها باألزهار الذابلة.

ساء تأوهت جذورنا وأسلمت أنفاسها فى هدأة ا
الشىء عندنا
أبقته رحمة بنا
أظافر الشتاء

ال شيء كى نزوره يا أيها الربيع
سوى جديلة تخاصمت على مصيرها الرياح

وجدت كـإنسان صـحبة مـقنعـة فى أترابى ولداتى فى األزهـر غير
ـغلـقـة وفى بدايـة تـفتح أن الـشـاعر فى كـيـانى كان يـضـيق باحلـدود ا
البـرعم الشـعرى حـملتـنى سفـينـة اخليـال إلى عصور الـشعـر الذهـبية
ـديـنـة تـفـسح مـكـانـا إلى عـالم بن أبى ربـيـعـة وامـر الـقــيس كـانت ا
للقرية والـقلب يفسح مكانًـا للعاطفـة واخليال يفسح مكـانا للسفر من

جديد لم تكن القرية وحدها فرارًا ألحالمى. 
بدأ وعـيى الشعـرى يرشدنى إلى عـوالم خالدة ولـكن فكرة الـتمرد
كانت تـشتعل مـعبرة عن نـفسهـا فى تنوع الـقراءات وجتاوز الـبدهيات
ـطـلق فى فـضاء ـألوف حـتى غـدا الـرحـيل ا واالبـتـعـاد عن الـثـوابت وا
ـعـرفـة اإلنـسـانـيـة بديـال لعـنـاق الـوطن انـبـسـطت كـرة أرضـيـة كانت ا
مطوية وبـدأت أكسر األفق احملدود للـثقافة الـتقليديـة للدخول فى مدار
وت وأن ـبكـر بأن التـكيف نـوع آخر من ا جديـد غيـر أن إحساسى ا
يـناء ليس وعدا بالراحة كانت الغـربة هاجسا مستمرا الوصول إلى ا
ـمـكن قـد انتـفى فـقد يـتـحـول شيـئـا فشـيـئـا إلى هاجس إرادى وألن ا

رآة رأيتهم جميعا يبحلقون فى ا
رآة مدينتى مدينة ا

رآة حتدق العيون فى ا
مدينة من الصباح للمساء

رآة تطل فى ا
رآة فنحن يا حبيبتى نعيش فى حضارة ا

فى البيت فى الصباح
فى الشارع الكبير

قهى فى السقف واحلانوت فى ا
وأن رأيت صاحبا يطل فى عيون صاحبه

رأيته هناك معجبا بشاربه
ويعدل الياقات فوق كتفه وينصرف

دينة كان بالنسبة لى حلظة انخطاف مرة فى إن إدراك نرجسية ا
مـطلع الـشـبـاب وكان لـلـزمن داللـته اخملـتلـفـة الـتى تؤثـر فى مـضـمون
التجـربة اإلنسـانية كان الـتعاطف وهـو حلم الشـباب األول يترنح حتت
سنابك الزمن الذى ال يتمـهل حيث تطوى خيوله اجلامحة بساط األيام

فى هرولة وارتباك ويسقط التعاطف مضرجا بدماء األيام والليالى:
لكن يا حبى أعرف أن مدينتهم

ال تعطى أن جادت أكثر من عطف واحد
أعرف أن مدينتهم سقطت ب عقارب ساعة

الكل يطيل النظر لساعته:
ر" "عفوا أن الزمن 
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وجهت الدعوة لألصحاب واخلالن
لم حتضر إال األحزان

فى عــام ١٩٨٠ أتـيح لى أن أشــارك فى نــشـاط الــبـرنــامج الـدولى
دة تحدة األمريكية  دينة "أيوا" بالواليات ا للكتابة فى جامعة "أيوا" 
ديـنة فـوق مستـوى السـحر فالـطبـيعـة تتألق فى أربعـة أشهر كـانت ا
ـروج اخلـضـراء آالف األشــجـار وماليـ األزهــار والـنـهــر يـخـتــرق ا
والسماء فى سبتمبر صافية كع ديك - كما يرى مشاعرنا القد -
ووسط هـذا اجلـمـال اخلالب نـزلت ضـيـفـا مـحـفـوفـا بـالـرعـايـة واحلـرية
ديـنة الـرائعة والتكـر وذات مسـاء وبيـنمـا كنت أعبـر أحد شـوارع ا
شـرق هائما فوق جلة خطف بـصرى قمر ساطع الـضوء يتهادى من ا
سـمـاويـة زرقــاء فـجـأة حـدث االنـخـطـاف الـذى حـدث آلالف الـشـعـراء
ـشـاعـر تصب الـذين يـحنـون ألوطـانـهم!! وإذا بـروحى جتيـش بآالف ا
كلها فى نار الشوق اجلارف إلى وطنى "مصر" تضاءل القمر وارتسم
ـآذن والعمائر وشـوارع القاهرة تزحم عـلى السماء نـهر النيل وإذا با

سماء مدينة "أيوا" وانهمرت قصيدة "أسافر فى القلب":
.. وهذا هو البدر يأتى من الشرق

أخضر مثل اليمام الذى فى األساطير..
ياه التى فى البحار.. أزرق مثل ا

وت فى بلد ال يريدك وأحمر كالصدق.. أصفر كا
أبيض مثل النهار

وها هو وجهك يقبل نحوى
يعاتبنى

ــمــكن الـبــديل من هــنــاك ال تــوجـد الــقــريـة ــســتـحــيل هــو ا أصــبح ا
الرومـانسـية الـتى يحن إلـيهـا شعـراء جيـلى فى قـصائـدى توجـد قرية
واقعـيـة ال أمل فى أن حتمل لى خالصـا بل أحـاول أن أصنع لـها أمال
فى خالصــهــا هى ذابت غــربــتى إذن فى كــون جــديـد مـن الـعــواطف
ـديــنـة اجلــيـاشــة واحلـلـم بـاخلالص الــعـام بــرؤيـة عــالم أقــرب لـعــالم ا

الفاضلة حتولت إلى دون كيشوت جديد:
خرجت باحثا عن اإلنسان
وجدته فى ع أجمل النساء

"دولسينة" البعيدة
حلمت باجلزر

طليقة تطوف بالبحار
بعالم من الفرسان

باألمن للجميع والعدالة
بالصدق سافرا بال غاللة
حلمت وضعت قرطبة

على تالل جنمة خضراء
تطير ب الظل والضياء

ويكتب السحاب فوق خدها
أشعاره احلمراء والصفراء

تــتـحـول الـغـربـة وتـلــد ذريـة من الـكـائـنــات اجلـديـدة يـلـوح هـاجس
دينة قدرا صخريا محتوما: الوحدة واالنتظار تصبح ا

فى احلفل التقليدى ليوم العيد
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أل روحى بشوق اللقاء ثم 
وحلو الغناء.. فال تعذلينى
فإنى أسافر فى القلب ليال

إلى حيث أنت
وح يجيء النهار

أسافر أقطع هذى الفيافى
إلى حيث يسطع نورك 
قطم والنيل حتت سماء ا
والهرم األكبر واألصغر
حيث يصير الزمان
حديقة أفراحنا
والرحيل اجلنون

والـغربـة إذن منـفى الذات وإذا كـانت الغربـة تكـتسب مـعانـيها من
وعى الشخصيـة بذاتها وعصرها فإنها تـتسع بقدر ما يطمح الشاعر
هـنـاك الغـربـة الـبـسـيطـة الـتى عـرفـهـا الـرومانـسـيـون والـتى تـتمـثل فى
الــبــحث عـن الــطــهــارة فى الــوطن أو الــطــبــيــعــة أو الــتــاريخ أو عــالم
األساطـير وهناك الغربـة الواعية التى تسعـى لتحرير اإلنسان من كل
مـا يـعوق اكـتـمال قـدراته وتـأصيل هـويـته وتسـعى إلى وسـيلـة لـلتـناغم
اإلنسانى فى أنـشودة اجلمال ويحدوهـا األمل وتدفعها إلى األمام قوة
كن أن نـسميه ـا  ـان وهاجس احلـرية إن الـغربـة هى النـقيض  اإل

بدع. بالوجود ا
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النجم احلزين(١)النجم احلزين(١)
دعيه يكمل احلديث لم يقل جميع ما لديه

ال تسحبى يديك من يديه
فنحن ال نعيش مرت

وت كل يوم ا  ونحن إ
وصاحبى ال يطلب القمر

يكفيه أن يعلق اسمك اجلميل فى سفينته
تعويذة من الرياح
وجنمة أمام رحلته

وصاحبى ال يطلب الدواء للجراح
فجرحه بال دواء

عزاؤه الوحيد أن يطيل فى الغناء
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مأساة بطل تراجيدى(٢)مأساة بطل تراجيدى(٢)
يا سيدى

يا مخرج الرواية العظيم
دقائق ويرفع الستار

ولست فى مكانى اخملتار
قد قلت ألف مرة
بأننى أنا األمير

ركب العسير أختار هذا ا
توجت فى صباى عاهال على مدينة األحزان

تنبأ الكهان
بأننى أموت وسط حومة الطعان

خبرت سكة اجلراح
جربت أن أروح ال أعود

أشم فى الرعود
روائح األمان

وفى مفارق الطرق
عة اخلناجر احملدقة أبصرت 

فى أع الثعبان
وإن عشقت أفتدى حبيبتى

دن بعشرة من ا
وعشرة من التيجان

دعم األركان أركان قصرى ا

وأن يرى السماء
تضيء فى عيونك الفساح

يقول صاحبى
لم يبك طيلة احلياة غير مرت

فمرة لدى ميالده
ومرة لدى الفراق

هاجرين وصاحبى كأى واحد من ا
جواده األسى وجنمه حزين
فهل تراك تسمح للسف

بأن تمر تستريح فى مرافئ العيون
بأن تنام حلظة فى معطف احلن

فصاحبى بال حن
يحيا بال عينيك من سن

فإن أبيت أن يزور هذه العيون
هاجرين وإن مضى كأى واحد من ا
ومات حتت سروة مخلفا وصيته

مكتوبة بدمعته
فليس فى وصيته 

سوى رجائه الوحيد 
زيارة قصيرة لقبره البعيد.
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عرافة األسى(٣)عرافة األسى(٣)
ال تملئينى وحشة يا حلظة الفراق
راق ها أنت تسبح فى دمى ا

تأت فى نهاية اإلشراق
ليدخل النهار فى احملاق

وتعبر الساعات فى طريقها
ملوية األعناق

وعندما نلوم بعضنا
من الذى أفاق أوال من حلظة العناق?
يطل صوتك الذى يحطم األبواب

يجيء من غياهب الغابات
ليطفئ األحلان فى النايات
فى الساعة التى يلذ لألحباب
أن يهجروا مرارة العتاب
ليسرقوا من دوحة الزمن

الزهرة التى ال تعرف الذبول
ويسكنون عش وهمهم

أن يصبح اللقاء
حديقة األبد

تأت من صخورك اجلرداء
جتردين سيفك الطويل
ت خطاك بالرثاء تر

عواصف البحار
ولدت فوق راحة األهوال

فلتسقط اجلبال
لكننى أنا األمير

هرج الصغير ولست ذلك ا
أضاحك القرود فى مجالس الندمان

قعد الوثير وأرتمى فى ا
مقبال أقدام كل من يجود بالطعام
وعندما ينفضُّ مجلس الندمان

أنام فى مضاجع اخلدم
ياسيدى

يا مخرج الرواية العظيم
اخترت حملى الثقيل

فى داخلى الطريق والدليل
إن لم أكن أنا األمير

فسوف اطلق الرصاص
شاهدين. فى أوجه ا
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نبوءة الطفولة الزرقاء(٤)نبوءة الطفولة الزرقاء(٤)
تمهلى .. تمهلى وأنت تعبرين

يا جنمة وحيدة فى ليلى احلزين
ترى صبرت كل هذه السن

لكى أموت حسرة عليك هكذا
وأنت تعبرين

يدفعنى هواك للجنون
من بدء هذا العمر - "واألحالم"
تفتش اخلمائل اخلفية الثمار
وتقرأ السرائر البعيدة األغوار

لعلها تراك أو تشم فى األمطار 
رائحة تدلنى عليك

أخاصم النهار فى انتظارك الطويل
أبيت فى األشواك فى كهوف الليل

دنى توقعك
باخلفق فى الفؤاد
والدم فى العروق
وعندما تهللت

أحجار ذلك الطريق
طر وجاءنا ا
فى غير موعده
وذاع عطر الريح

تشيع موكب النجوم
إلى مدافن العزاء

إذا أتيت... ال يكن طريقك احلقول
وال مسالك األنهار

وال تصعدى العيون للسماء والقمر
يحاول النهوض من سريره الفضى ب أذرع النجوم

طر ال تظهرى مع ا
كى يسعد النبات 

وال تفاجئ عذراء فى أحالمها
أو غائبًا دنا من الوطن

يل نحو من عشق أو عاشقا 
يرقرق الندى على فؤاده الذى احترق

ال تبحرى إلى جزيرة العشاق
يا أنت يا عرافة األسى
يا نعش وردة الفرح

ياحلظة الفراق.
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رؤيا شهيد(٥)رؤيا شهيد(٥)
قبلينى .. إننا فى أول احلب وفى يوم الفراق

وامنحينى نظرة أخرى فإنى
أرحل اآلن وأنسى

كتوب فى صدر الصحف اسمى ا
والتماثيل التى سوف تقام

يادين الكبيرة فى ا
واألناشيد الصغيرة

كتوب فى قلبى أنا ال أحفل إال باسمك ا
أترك الرقص وأنخاب السعادة

لنجوم األوسمة
أهجر القبر وأمضى

رات الزالزل باحثا عنك بعيدا فى 
إننى أبحث عن صوتك فى الريح..

.. وعن قلبك فى اخلمر..
.. وعن روحك فى هذى الدماء

...
كان توقيت الغروب

يلتقى فى حلظة العشق بتوقيت الشروق
واألطباء يجيئون. يروحون.يذيعون

أن هذا الداء فى القلب وأن اليأس حل والسماء
تكفل العدل وتعطى ما يدوم

ا خطاك فى الطريق عرفت إ
ليح وأن وجهك ا

د بالبريق
األع العمياء فى الظالم

حتققت نبوءة الطفولة الزرقاء
بأن تمر قرب دارنا السماء 
وأن أنال باألنامل القمر
أتيت فامتألت بالعيون
سكنى تعقلى فمرة 
ومرة أهيم باجلنون

تمهلى تمهلى وأنت تعبرين
فما صبرت كل هذه السن

لكى أموت حسرة عليك هكذا
... وأنت تذهب
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زمان التعاسة(٦)زمان التعاسة(٦)
رايا التى تعكس  حالك كا
الليل. حالك يا زمان التعاسة

كل ما فيك كاذب ومه
عن فى اخلساسة و

خاب سعى العشاق فيك وخابت 
داسة نبوءاتنا واألمانى ا

سكنتك األحزان وازدهر اليأس
وماتت على يديك القداسة
ما الذى يرجتى وأنت خئون
موحش سادر فى الشراسة
ها هى السوق للشراء وللبيع

وهذا ضميرنا للنخاسة
تعب احلب من ظالم األكاذيب..

فولىّ والصدق ودع ناسه
جهل الصبح
كيف فيك

وضلت طريقها فى النهار الفراسة
واجلمال البريء أين تولىَّ

هاربا 
والقبح أعلى أساسه

أين راحت عذوبة النهر...

صوت بوم
أل األفق وتنهار الغيوم

من عيون كان يخفيها عن احللم الظالم
كنت تبك وكانوا يرقصون

كنت تبك على النيل ويبكيك الفرات
"كل شىء يرسم اللعنة فوق الكلمات"

قيل فات
مجدك الشاهق فات
نصرك الشامل فات
قلبك األول مات

يكذبون...
كان نبض القلب يعطينى الدليل

لعالمات الشفاء
وضالل احلكماء

كان صوت الفقراء
يتعالى للسماء

اغسلوها بالدماء
اغسلوها بالدماء
كان توقيت الغروب

يلتقى فى حلظة العشق بتوقيت الشروق
وابتدأنا من حقول الياسم
من قرى مصر البعيدة
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امـرأة (٧)امـرأة (٧)
توقفت كأنها معجزة
وأقبلت كأنها النسيم

سألتها
من أنت يا سيدتى?

فلم جتب
وأورقت على طريقها الغيوم

تصافحت عيوننا
وانهمرت أمطار فى قلوبنا

واشتعل النعيم
قرأتها كأنها قصيدة
طالعتها كأنها النجوم
وافترقت خطوتنا
تهشمت ضحكتنا
تناثرت كواكب
وامتصها السد

وماتت الفصول فى أغنية
تبيعها للبرق والرعود..

أصابع الهشم.

... أين الربيع اجلميل تولى
ياسة آه ماتت وروده ا

فاتك كالسموم التى حملت إلينا
تتشهَّى نفوسنا احلساسة

رايا التى  حالك كا
تعكس الليل 

حالك يا زمان التعاسة
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..وظل على عهدها..
..ال حتاول أن تخذله
تأمل كل الوجوه التى
رافقته من الصبح

حتى اصفرار الزوال
تأمل كل احلظوط التى

..لم تكن عادلة
رماد على موقد العمر 
..هذا حصاد السن
الذى لم يكن أمَّله

تلفت. ال شيء إال الرماد
توجه فى خطوة عاجلة
يحاول أن يفتح الباب..
..يخرج من كون أسراره

الهائلة
يحاول. ال يفتح الباب

ال يجد الباب
قفلة ال باب فى احلجرة ا

تخاذل. كل الذى حوله ظلمة
وكل الذى يرجتى ظلمة مقبلة.

حصار (٨)حصار (٨)
تناول معطفه...

فى الهزيع األخير من الليل..
.. مال على طفله

.. قبَّله
وأخرج من جيبه صورة

لتلك التى كان يهفو لها..
..فى الصبا.. لتلك التى..

..حبها زلزله
فى دفتر..

..راح يقرأ فى سره البسملة
..تأمل كل الذى كان..
..وحتى الذى لم يكنه..
..وكل الذى حاوله
تطلع لألفق كان..

..يغص بهذا الصراخ..
الذى أطلقته على قلبه..

..األسئلة
وحاول أن يتذكر..

شكلة? ..هل كان طفالً? أم ا
تلوح ألن الطفولة..
..ظلت على عهده..
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قالت الريح (١٠)قالت الريح (١٠)
قالت الريح.. وهى تأوه..

..ال شىء يبقى..
.. وال شىء يفنى

ولكنها عتمة تتبطن بالنور..
..ماء مراوغ

أجنحة..
ال تطير ..بعيدا 

واقيت وتسقط ب دماء ا
وسط الغصون
التى تتكسر..

غصنا فغصنا 
هل ترى الروح..
.. ترجع بعد فراق

األحبة
تعشب

فى الصخر..
..تورق فوق الرماد

بعثر ا
تنمو..

على سطح جذع قد
وترسم بعض الوجوه

صبية هى احلياة (٩)صبية هى احلياة (٩)
ولهذى احلياة مقاديرها..

..ومداها..
..الذى تنتهى عنده..

..وهواها
قتلتنا بحبها ثم خانت..
..أوهمتنا بجنة من لظاها

ما تراها..?
..فتنتنا بسحرها..

..ودعتنا ..
ح جئنا..
..ونظرنا..

..وجدنا فيها سواها
ما تراها

..صبية ما تزال..
رغم دهور تعاورتها
فما أزالت صباها

كل ما تمنيك..
.. من عطاء يديها..

هو دين يعود..

.. دوما إليها..
وهباء..

ما قدمته يداها.
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فى الصبا
واألسى فى اكتمال

زهرة فى أقاصى احلديقة
غابة فى أقاصى اخلريف

هذه الذاكرة 
ملعب للطيوف

وسحاب شفيف.

األليفة
تسكب ضوء النهار

فارق ا
فى حلم قلب يتيم

هل ترى
يرجع البحر

بعض آللىء أيامنا
ح تهوى إلى أليم
تسكن جوف الظالم
حرة فى الرمال

تتأمل فى الصمت
..هذى الفراديس
تمضى بها وثبة

وج ا
ا ال ينال تصبو 
غارق فى احملال

ذلك القلب..
يلهو..

ويضرم أهواءه
فى رؤوس اجلبال
شمسنا فى الزوال

والهوى..
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يناديه الفراق
ووحشة هذا الزحام

ال أنتِ قادرة
على حبى

وال خمر بأكؤسنا
ضاق الفضاء 

فال وراء
وال أمام 

سقط القناع
وهذه األيام

حتملها الرياح
من الضياء إلى الظالم

قلبى بقايا غنوة
وغمامة

تبكى على قمر
يغيب..ورحلة
فوق الضرام
خنَّا سرائرنا

فحاصر خطونا
شوك الطريق 

وخاننا صفو الوئام
طالت بنا األيام

شجر الكالم (١١)شجر الكالم (١١)
ال تسألينى

أن أقيم فقد تعبت
قام من ا

ذبلت غصون
احللم

فى شجر الكالم
ساخت بهذا الرمل

أقدام اخليول
شرابها دمع السراب
وظلها وقد الهجير
طعامها ذر القتام

فيم انتظارى والسهام
تنوشنى

فى كل جارحة
مكان للسهام

أبقى على هجر األحبة
كلما حن الفؤاد

إلى الوداد
بدا اخلصام
وردى يجف

وطائر الذكرى
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نهايات (١٢)نهايات (١٢)
يا سيدى

ال تتعب اخليول
فى الطريق
فنحن النريد

لك األفالك أن 
ستنتهى
وال صديق
تود أن تراه
أو يراك

وبعد ليلت لن يكون 
هاهنا سواك

يواجه الرعود والبروق
وكل ما فى األرض

حول خطونا
شراك

وهذه األحالم
فى قيودها

تخور فى دمائها
هاوية فى جبها العميق

وليس غير صرخة
األحزان

فى حديقة األشواك

ب وجيعة تكوى
وأحالم تضام

وحدى أنازل ما تبقى من سن العمر
فى حرب تدوم بال سالم.
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(١) من ديوان "قلبى وغازلة الثوب األزرق"
(٢) من ديوان "حديقة الشتاء"

ة" (٣) من ديوان "الصراخ فى اآلبار القد
ساء" (٤) من ديوان "أجراس ا

دن احلجرية" (٥) من ديوان "تأمالت فى ا
(٦) من ديوان "البحر موعدنا"

(٧) من ديوان "مرايا النهار البعيد"
(٨) من ديوان "رماد األسئلة اخلضراء"

(٩) من ديوان "رقصات نيلية"
(١٠) من ديوان "ورد الفصول األخيرة"

(١١) من ديوان "شجر الكالم"
(١٢) من ديوان "موسيقى األحالم"
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مـتعـة مع جتربـة شعـرية تـعد بحق وبعـد فقـد كانت هـذه الرحلـة ا
امــتـدادا أصـيال خلـطــا الـريـادة الـشـعــريـة فى مـصـر والــعـالم الـعـربى
خاصة فـيما يتـعلق بأفقـها احلداثى رحـلة رافقنا فـيها محـمد إبراهيم
أبو سـنة من خالل هـذا الطرح الـشعرى شـديد الـثراء والذى اسـتغرق
اثنى عشـر ديوانا بـداية من ديوان "قـلبى وغازلـة الثوب األزرق" حتى
ـثـابــة مـلـحـمـة شـعــريـة بـطـلـهـا ديـوان "مـوسـيــقى األحالم" طـرح هـو 
اإلنـسـان فى صـراعه من أجل نـيل حـريـته ومن أجل الـدفـاع عن حقه
شـروط مع الـغيـر صحـبتـنا هذه فى إدراك ذاته بـعيـدا عن وجـودها ا
قـدمة وتنـتهى بـخاتـمة على التـجربـة على مـدار خمسـة فصـول تبـدأ 

هذا النحو:
ـطالـعة األفق ـهد  قـدمة: وقد جـاءت على هـيئـة تأصـيل نـظرى  قـدمة:ا ا
ـان صاحـبها الشـعرى لـهذه التـجربـة التى تـتسم بخـصوصـيتـها وبإ

طلق برسالته شاعرا ملتزما. ا
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ـرأة موطنًا لها غير أن األمر دائما كان واإليثار التى حلم أن تكون ا
ا قـاده إلى عـالم األساطـير عـله يـجد ضـالته يأتى عـلى غـير مـراده 
فى ذلك الـعالم البـكر فـيظفـر بهـناءة ولو وحـيدة فى جـوار ذلك الكائن

رأة. سمى با راوغ ا اجلميل وا
ــعـاجلـة الــفـصل الـرابع: الــفـصل الـرابع: عــنـوانه "الــشـاعــر األسـيـان" وقــد اهـتم 
نـزع الفلسـفى من خالل مزاجه األسيان تأمـالت الشاعر ورؤاه ذات ا
الذى شكل احلزن مالمحه من خالل بواعثه شديدة الفتك والتى تمثلت
ـوت والـزمن بـاإلنـسـان الـذى لـم يـجد مـهـربـا مـن مـواجـهة فى فـعـلى ا
مـصـيره احملـتـوم معـهـمـا فانـضـوى فى حـزنه الذى يـتـدفق كـاليـنـابيع

والذى يأذن هدير سطحه بأعماق بعيدة الفور.
الفـصل اخلامس: الفـصل اخلامس: يحـمل عنـوان "اللـغة وطرائق الـتعـبيـر" وقد عالج
فـكـرة الـلـغـة من خالل إعــادة تـشـكـيـلـهـا شــعـريـا األمـر الـذى ال يـعـنى
تنـميقـها وزخـرفتـها بـالقدر الـذى يعـنى كيـفيـة عمـلها بـوصفـها حـاملة
ـضـمـون مـعـا وقد اهـتم هـذا الـفـصل بـدراسـة األطر لـبـذرة الشـكل وا
وطرائق الـتعـبـير الـتى اعتـمدهـا مـحمـد إبراهـيم أبـو سنـة كاسـتثـماره
لتقـنيتى السـرد واحلوار واستضـافته فى كثـير من األحيان لـعنصرى
فارقة وقـد انصب اهتمـامنا على دراسـة البعض من هذه التجريـد وا
ـنزع احلـداثى تاركـ لدراسـات أخرى ما اهـتمت به من األطر ذات ا
إضاءات تـتـعـلق بجـوانب مـعيـنـة فى دراسـة اللـغـة عن مـحمـد إبـراهيم
أبى سـنـة نـذكـر منـهـا دراسـة "شـكـرى الطـوانـسى" حـول "مـسـتـويات
البنـاء الشـعرى عـند مـحمد إبـراهيم أبـو سنـة - دراسة بالغـية" والتى
تـعــد - فـيـمـا أحـسب - من أهم الـدراســات الـتى عـقـدت حـول جتـربـة

األول: عـنـوانه "اخلطـا واألثر" وقـد تعـرض لـنشـأة الشـاعر الفصل األول:الفصل 
وبيئته ومـساقاته التعـليمة والثـقافية وخـلص إلى أن الشاعر صاحب
ـعارف والـثـقافـات امتـزج فيـها هـذه الـتجـربة قـد تهـيـأت له جمـلة من ا
ـقـيم والـذى يتـمـثل فى ثـقـافـته الـعربـيـة واإلسالمـيـة والـوافد احملـلى ا
اجلديد الذى تمثل فى كل ما وقعت عليه يد الشاعر من ثقافات أخرى
ــزج بـ ثــقـافــة أصــيـلــة وأخـرى ــعــاصـرة وهــذا ا حــمـلـت صـبــغـة ا
معـاصرة قد أنتج لنا مزاجـا شعريا على قدر كـبير من الفرادة خاصة
فيـما يتعـلق بجانـبه اللغـوى الذى احتـفى - إلى جانب عنـفوانه العربى

األصيل - ببساطة تراكيبه وحيوية أنساقه.
دينة" وقد عالج ذلك الفصل الثانىالفصل الثانى: يحمل عـنوان "ثنائية القـرية وا
دينة الـصراع األثير مع عـالم القرية بكل مـا يحمله من بـراءة وعالم ا
بكل ما يـنطوى علـيه من زيف واحلق أن محمـد إبراهيم أبـو سنة: قد
أدار هذا الـصـراع بطـريقـة جتاوز خاللـها الـتـعبـير عن الـصدمـة الذى
كن أن نـطلق عليه الـصدام بعد شـغل الطرح الـريادى األول إلى ما 
أن عـمَّـق من حـدة هـذا الـصــراع عن طـريق ذكـر تـفــاصـيـله وبـعـد أن
انتقل به إلى بعده الدرامى متجاوزا فى ذلك البعد الغنائى ذا الصوت
نـفرد وبعد أن خطا به خـطوات أبعد من ذلك بكثـير عندما حتول به ا
طـالب الروح وأخـرى مدارها إلى صـدام حضـارى ب قيـم حتتفـى 

غرائزى ينشد اجلسد.
رأة/الـتجلى والرمز" وقد حاول من الفصل الثالث:الفصل الثالث: حتت عنوان "ا
خالل تـفحص نصوص هـذه التجربـة أن يستجـلى صورة للمرأة جتيء
ـا كـان ينـشده صـاحب هـذه التـجربـة من قـيم كالـوفاء واحلب مـكافـئة 
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هى بداية جديدة. وأن قدر
احلياة غالب. ولكنه قدر مشتبك
على الدوام مع وحشية عدم

باطش ينخر فى عظام األشياء
وسيظل الشعر مأوى األرواح
تفتحة اجلريحة والقلوب ا
قد يكون الشعر صرخة

الح األخيرة فى مواجهة ا
وج العاتى ولكنه فى  ا

نفس الوقت كهف
النجوم التى يدَّخرها

الشاعر لليل حتى يصنع
منها نهاره اجلديد القادم.

محـمد ابـراهيم أبى سـنة الـشعـرية إضـافة إلى دراسـة الدكـتور "عـبد
الـنـاصر هالل" الـتى حـملت عـنـوان "ظواهـر أسلـوبـية فى شـعـر محـمد
إبراهيـم أبو سنـة" والتى اهـتمت بـدراسة بـنيـة الفـضاء النـصى وبنى

االستفهام والتكرار والفعل.
هـذا وقـد أتـبـعـنـا دراسـتـنـا برافـديـن عـلى قـدر كـبـير مـن األهـمـية

رة: يتعلقان باحلديث عن جتربة الشاعر بصوته هو هذه ا
الـرافـد األول: يـحـمل عـنـوان "طـريــقى إلى الـشـعـر" وقـد اسـتـقـيـنـا

مادته نقال عن كتابه "أصوات وأصداء".
الـرافد الـثانى:الـرافد الـثانى: عنـوانه "هـاجس الغـربة فى جتـربتى الـشعـرية" وقد
كان فى شعر محمد أبو سنة" استقينا مادته نقالً عن كتـاب "عنصر ا
نـاسب أن أنهى هذه لـلدكـتور "مصـطفى عـبد الـغنى". وقـد رأيت من ا
فتـتح الذى صـدر به الشـاعر مـحمد إبـراهيم أبـو سنة اخلاتمـة بهـذا ا
ـفـتـتح من إشـارات شـديـدة ـا يـحـمـله هـذا ا ديـوانه "رقـصـات نـيـلـيـة" 

التكثيف حول جتربته يقول أبو سنة:
وكأنى ما عشت حياتى. لقد حلَّقت
فوقها كما يحوم طائر فوق غابة
ساء يوشك حتترق. وها هو ا
أن يغلق أجفان البحر لتندلع
رؤيا فاجعة. وتبدأ موسيقى
خشنة كأنها صدى لتصادم
أحجار األيام. ورغم ذلك

ا فأنا على يق من أن كل نهاية إ
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١- د/ إبراهيم عبد الرحمن: ب القد واجلديد - مكتبة الشباب - ١٩٨٧.
عـاصر- دار الـشروق لـلنـشر ٢- د/ إحـسان عـباس: اجتـاهات الـشعـر العـربى ا

والتوزيع ١٩٩٢.
عطى حجازى: الديوان - دار العودة - بيروت ١٩٧٣.  ٣-أحمد عبد ا

صرية العامة ٤-إرنست فيشر: ضرورة الفن - تـرجمة - أسعد حليم - الهـيئة ا
للكتاب - مكتبة األسرة - ١٩٩٨.

ـنـشـأة الـشـعـبـيـة ٥- د/ أنـس داود: األسـطـورة فى الـشـعـر الـعـربـى احلـديث - ا
للنشر - القاهرة ١٩٩٧.

ـثـنـوى - الـكـتـاب األول - تـرجـمـة - د/ مـحـمـد عـبد ٦- جالل الـديـن الـرومى : ا
كتبة العصرية - صيدا - بيروت ١٩٦٦. السالم كفافى- ا

٧- د/ حـسن الــبـنـدارى: جتــلـيـات اإلبــداع األدبى - مـكــتـبـة اآلداب - الــقـاهـرة
.٢٠٠٢

ــرأة فى الـشــعـر اجلــاهـلى - الـدار ٨- د/ حـسـنـى عـبـد اجلــلـيل يــوسف: عـالم ا
الثقافية للنشر- القاهرة ١٩٩٨.

٩- د/ زكريا إبراهيم : مشكلة اإلنسان - مكتبة مصر - القاهرة (د.ت).
١٠- د/ ســيــد مـحــمــد قـطب : مــحــمـد إبــراهــيم أبـو ســنــة - شـاعــر الــقـصــيـدة

بدع العرب - الكتاب احلادى عشر - ٢٠٠٧. اخلضراء- سلسلة ا
١١- شكرى الـطوانسى: مـستويات الـبناء الشـعرى عنـد محمد إبـراهيم أبى سنة

صرية العامة للكتاب - ١٩٩٨. - الهيئة ا
ـصـرية الـعـامـة لـلـكـتاب ١٢- صالح عـبـد الصـبـور: األعـمـال الـكـاملـة - الـهـيـئـة ا

.١٩٩٣
صـرية العامة ١٣- د/ عاطف جودة نصـر: اخليال مفهـوماته ووظائفه - الـهيئة ا

للكتاب  ١٩٨٤.
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٢٨- --------------: ديــوان "شــجـر الــكالم" - دار الــشـروق - الــقــاهـرة
.٢٠٠٠

صرية دن احلجرية" - الهيئة ا ٢٩- --------------: ديوان "تأمالت فى ا
العامة للكتاب - ٢٠٠١.

٣٠- --------------: ديـوانـان من الـشـعـر "حديـقـة الـشـتـاء والـصراخ فى
صرية اللبنانية - القاهرة ٢٠٠٦. ة" - الدار ا اآلبار القد

٣١- -------------: سـبـعـون عامـا من اإلبـداع - إعـداد وتـقـد - فاروق
شوشة - اجمللس األعلى للثقافة - جلنة الشعر - ٢٠٠٧.

٣٢- مـحـمد بـدوى : اجلـحـيم األرضى - قـراءة فى شـعر صـالح عبـد الـصـبور -
صرية العامة للكتاب - ١٩٨٦. الهيئة ا

ـعـارف - ٣٣- د/مـحــمـد حــسن عـبــد الـله: الــصـورة والـبــنـاء الــشـعــرى - دار ا
القاهرة ١٩٨١.

عارف - القاهرة ١٩٨٥. ٣٤- --------------: اللغة الفنية - دار ا
ـرأة فى الشـعـر األمـوى - مـنـشورات ذات ٣٥- --------------: صـورة ا

السالسل- الكويت ١٩٨٧.
٣٦- د/مـحـمـد غـنـيـمـى هالل: الـنـقـد األدبى احلـديث - دار الــنـهـضـة الـعـربـيـة -

القاهرة ١٩٦٤.
عارف عـاصر - دار ا ٣٧- د/ محـمد فتـوح أحمد: الـرمز والرمزيـة فى الشـعر ا

- القاهرة ١٩٧٨.
ــعـارف - ٣٨- ------------------: واقـع الـقــصــيـدة الــعــربـيــة - دار ا

القاهرة ١٩٨٤.
عرفة عاصر - عالم ا دينة فى الـشعر العربى ا ٣٩- د/ مختار على أبو غالى: ا

.(١٩٦) - ١٩٩٥
كـان فى شعر مـحمد أبـو سنة - الـهيئة ٤٠- د/ مصـطفى عبـد الغنى : عنـصر ا

العامة  لقصور الثقافة - كتاب الثقافة اجلديدة رقم (٣٣) - ١٩٩٦.
٤١- د/ مصطفى ناصف : الصورة األدبية - دار األندلس- بيروت - لبنان.

ـهـجـر بـ الـنـظـرية ١٤- د/ عـبد احلـكـيم بـلـبع : حـركـة الـتـجـديـد الشـعـرى فى ا
صرية العامة للكتاب - ١٩٨٠. والتطبيق - الهيئة ا

صرية القاهرة ١٥- د/ عبد الرحمن بدوى : الزمان الوجودى - مكتبة النهضة ا
.١٩٥٥

١٦- --------------- : دراسات فى الفـلسفة الـوجودية - مـكتبة الـنهضة
صرية -القاهرة ١٩٦٦. ا

ـرجـعـيـة - الـهـيـئة ١٧- عـبـد العـزيـز مـوافى: قـصـيـدة الـنـثـر من الـتـاسـيس إلى ا
صرية العامة للكتاب - ٢٠٠٦. ا

ؤسـسـة اجلـامـعـية ١٨- د/ عبـد الـلـطـيف الـصـديقـى: الزمـان أبـعـاده وبـنـيتـه - ا
للدراسات والنشر والتوزيع - بيروت ١٩٩٥.

ديـنـة والـثأر فى شـعـر أمل دنـقل - الهـيـئة ١٩- د/ عـبـد النـاصـر هالل: ثـنائـيـة ا
العامة لقصور الثقافة - ٢٠٠٢.

لـتزم - تـرجمـة - سعـدى يوسف - دار الـهمدانى ٢٠- ماكس اديـريث : األدب ا
عال - عدن ١٩٨٤. للطباعة والنشر - ا

صريـة العامة لـلكتاب ٢١- محمـد إبراهيم أبـو سنة: أصوات وأصـداء - الهيئـة ا
.١٩٨٢ -

ـصـرية ٢٢- ----------------: ديـوان "مرايـا الـنهـار الـبعـيـد" - الهـيـئة ا
العامة للكتاب- ١٩٨٧.

صـرية العامة ساء" - الـهيئة ا ٢٣- ----------------: ديوان "أجراس ا
للكتاب - ١٩٨٧.

٢٤- ----------------: ديوان "رمـاد األسـئلـة اخلـضراء" - دار الـشروق
- القاهرة ١٩٩٠.

٢٥- ----------------: ديوان "قـلبى وغـازلة الـثوب األزرق" - دار غريب
للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة ١٩٩٦.

٢٦- ---------------: ديـوان "الــبــحـر مــوعــدنـا" - دار غــريب لــلــطـبــاعـة
والنشر والتوزيع - القاهرة ١٩٩٧.

ـصـريـة ٢٧- --------------: ديـوان "ورد الـفــصـول األخـيـرة" - الـهـيـئـة ا
العامة للكتاب - ١٩٩٧.

≤∂∑ ≤∂∂



±≥µ

* الدوريات:* الدوريات:
٤٢- مجلة فصول : اجمللد األول - العدد األول - أكتوبر ١٩٨٠.

٤٣- مجلة فصول : اجمللد األول - العدد الرابع ١٩٨١.
٤٤- مجلة فصول : اجمللد الثانى - العدد األول - أكتوبر ١٩٨١.

٤٥- مجـلة عالم الـفكر : اجملـلد الـتاسع عشـر- العدد الـثالث- أكتـوبر- نوفـمبر-
ديسمبر ١٩٨٨.

≤∂π ≤∂∏

VðU‡‡J «

Æ‰UF�« b³Ž bL×� bOL(« b³Ž rJ(« b³Ž Æœ Æ‰UF�« b³Ž bL×� bOL(« b³Ž rJ(« b³Ž Æœ 

ÃU¼uÝ WE�U×� ≠Â±π∂≤ d³L²³Ý ≤≤ ∫œöO*«

rOKF²�«Ë WOÐd²�« …—«“uÐ tłu� ∫qLF�«

 ∫WOLKF�«  ö¼R*«

W?O?K??� ≠W?O?�ö?Ýù« Âu?K?F??�«Ë W?O?Ðd??F?�« W??G?K?�« v� f?½U?�?O??� ≠±

Æ±π∏¥ …d¼UI�« WF�Uł ≠ ÂuKF�«—«œ

vÐdF?�« d?FA?�« v� ·u?B²?�« `�ö� Ÿu?{u� v?� dO?²?�łU?� ≠≤

WF?�U?ł ≠»«œü« W?KO?K?� U?N?ðôôœË UN?�u?�√ d?B?� v� Y¹b?(«

ÆÂ±ππ∂ fLý 5Ž

v�uB?�« »œ_« v� W?Ožö?³�« d?¼«u?E�« Ÿu?{u?� v� Á«—u²?�œ ≠≥

ÆÈd−N�« lÐ«d�« ÊdI�« dš«Ë√ v²Š

ÆÂ≤∞∞± fLý 5Ž WF�Uł ≠»«œü« WOK� ≠WOKOK% WÝ«—œ

∫t� —b� ¿∫t� —b� ¿

≠»U²?J?K?� W?�U?F?�« W¹d?B?*« W?¾?O?N?�« ≠dF?ý≠ œ—u?�« s� ‰U?Š ≠±

ÆÂ±ππ± ≠π≤‡ œbF�« ≠WOÐœ√  U�«dý≈

ÆÂ±ππ∏ ≠ÊdI�«  U¹«bÐ  «—«b�≈ ≠dFý≠ vI³¹ X�Ë ô ≠≤

≠W?Ý«—œ ≠d?F??A?�«Ë ·u??B?²??�« 5?Ð ÆÆ—ËU??:« ¡ôu?�«Ë ¡ôu??�« ≠≥

œbF�« ≠W�UI?¦�« —uBI?� W�UF�« W?¾ON�« ≠W¹b?I½  UÐU²?� WK�K?Ý

ÆÂ≤∞∞≥ ”—U� ≠©±≥≤®



±≥∂

≤∑± ≤∑∞

W�U?IŁ W?�U?I¦?�«—u?BI?� W?�UF?�« W?¾O?N?�« WÝ«—œ ≠ U?¹«d?�Ë ÁułË ≠¥

ÆÂ≤∞∞≥ ≠…d¼UI�«

∫ U�—UA�Ë  U¹uCŽ ¿∫ U�—UA�Ë  U¹uCŽ ¿

Æ…d¼UI�UÐ WOÐœ_« ÊdI�«  U¹«bÐ WŽUL' fÝR� uCŽ ≠±

5½dI�« v� »dF�« ¡«d?FAK� 5DÐU?³�« r−F� v� —d×?� uCŽ ≠≤

Æs¹dAF�«Ë lÝU²�«

Æ Ê«uKŠ W�UIŁ dBIÐ »œ_« ÈœU½ v� …—«œ≈ fK−� uCŽ ≠≥

∫ÁdFý X�ËUMð  UÝ«—œ ¿∫ÁdFý X�ËUMð  UÝ«—œ ¿

≠œ W�“_«  U�«d?×½ô« ÆÆ «¡«b²?Ðô« ÆdB� v� W?Ł«b(«dF?ý ≠±

ÆÂ±ππ∏ »U²JK� W�UF�« W¹dB*« W¾ON�« ≠ QA½ ‰UL�

 «—«b?�≈ ≠v�U?A?½_« b?�U?š ≠ Â«b?B?�«  «œd?H?�Ë W?M?¹b??*« ≠≤

ÆÂ±πππ ≠ÊdI�«  U¹«bÐ

≠Uł–u/ ÊdI�«  U¹«bÐ WŽULłÆÆhM�« l�—«u(« ≠≥

ÆÂ≤∞∞≤ ÊdI�«  U¹«bÐ  «—«b�≈ ≠Èd¹e'« ‰ULł≠œ

≠“«u� —u?N?A?� ≠d�U?F?*« vÐd?F�«d?F?A?�« v� œdL?²?�« …d?¼U?þ ≠¥

WF�Uł ≠Âu?KF�«—«œ W?OK� ≠ W?�u�d�Ë WÞu?D�� Á«—u?²�œ W�U?Ý—

Æ…d¼UI�«

 ∫l³D�« X% t� ¿ ∫l³D�« X% t� ¿

ÆdFý ≠»dI�« UIOÝu�≠±

ÆdFý ≠nOB�« VÞ— ≠≤

ÆWÝ«—œ ≠v�uB�« »œ_« v� vžö³�« »UD)« ≠≥

∫ WK K « v  dAMK

ÎUÐu²?J� Êu?J¹ Ê√ vK?Ž »U²J?�« s� 5²?��?MÐ VðUJ?�« ÂbI?²¹ ¿

Æ¡Ëd?I?� `{«Ë j�?Ð Ë√ W??³?ðU?J?�« W??�ü« Ë√ d?ðu?O?³??L?J?�« vK??Ž

Îö−?�?� p�??¹œ Ë√ ©C.D® W?½«u?D?Ý√ t?F?� o�d?¹ Ê√ qC??H?¹Ë

ÆsJ�√ Ê≈ qLF�« tOKŽ

rCð …dB²?�� WOð«– …d?OÝ rłd²*« Ë√ oI?;« Ë√ VðUJ�« Âb?I¹ ¿

Æ WŽu³D*« t�ULŽ√Ë WOB�A�« tðU½UOÐ

l³ÔÞ ¡«u?Ý U?N?O?�≈ W?�b?I*« a?�M?�« œd?Ð W?�e?K?� d?Ož W?K?�?K?�?�« ¿

Æ l³D¹ r� Â√ »U²J�«



±≥∑

≤∑≥ ≤∑≤

إصدارات

سلسلة كتابات نقدية

WF?Lł vK?Ž Èb¹U?Ž Æœ ÆÆÆÆÆÆ ©W?OM?� WÝ«—œ® ÈËU?Š qOK?š d?Fý ≠±∂≥

 È—«bM³?�« s�Š Æœ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆdL?I�UÐ U?*UŠ ÿu?H×� VO?$ ≠±∂¥

rOEF?�« b³?Ž -UŠ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÈuO?MÐ qO?K% ÊUE?I¹ sÐ vŠ W?¹UJŠ ≠±∂µ

VKD*« b?³Ž b?L×� Æœ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÈu?�M�« œd?��« W?žöÐ ≠±∂∂

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆbO?ý—u?š ‚Ë—U� b?M?Ž vBB?I?�« sH�« ≠±∂∑

rOMž rOK(« b³Ž bL×� Æœ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆW????O????Ðd?????F????�« …b?????O????B?????I????�«  ôu????% ≠±∂∏

‚Ë—U� Õö� Æœ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÈb‡‡IM?�« À«d²?�«  «¡«d‡‡� ≠ ·ö²?šô« dz«Ëœ ≠±∂π

Âö��« b³Ž v�uOÐ vHDB� Æœ

vFOÐd�« œuL×� Æœ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ»œ_« œËb‡Š v‡� ≠±∑∞

qOŽU?LÝ≈ b?O?��« b?L×?� ÆœÆÆÆÆÆÆÆÆÆd?B� v� W?¹dF?A?�« WŁ«b?(« ≠±∑±

—ËbM� b?L×� Æœ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ U?NðUI?O³D?ðË ÆÆœd��« Êu?M� fOÝQ?ð ≠±∑≤

b¹“ uÐ√ dO³Ž Æœ ÆÆÆÆÆÆÆÆqOJA²�«  UO?�ULł ÊU�uÞ ÈËb� dFý ≠±∑≥

tK�« nO{ qOŽULÝ≈ bOÝ ÆÆÆÆÆÆÆÆWOÐU²J�«Ë W?O¼UHA�« 5Ð œd��«  UO�¬ ≠±∑¥


